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РОЗВИТОК РИНКУ ПОСЛУГ ТУРИСТИЧНОЇ ІНДУСТРІЇ  ЯК CПOCIБ 

ВИРІШЕННЯ СТРУКТУРНИХ ПРОБЛЕМ РЕГІОНАЛЬНОГО 

РОЗВИТКУ 
 

 

УДК 664.684(045) 

Ю.О. Андрущенко 

здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

АНАЛІЗ ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ІНУЛІНУ ПРИ 

ВИРОБНИЦТВІ ПИРОГІВ ПОНИЖЕНОЇ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ЦІННОСТІ 

У статті досліджено перспективи використання інуліну в борошняно-

кулінарних виробах; фізичні, хімічні, функціональні та технологічні 

властивості інуліну з топінамбуру; вплив пирогів пониженої енергетичної 

цінності на здоров´я населення.   

Ключові слова: інулін, пироги, енергетична цінність, топінамбур, борошняно-

кулінарний виріб. 

Постановка проблеми у загальному вигляді. Харчування – це основа 

здоров´я людини. Страви та кулінарні вироби, які ми вживаємо є джерелом 

енергії, яку організм витрачає у процесі своєї життєдіяльності. Саме вона 

дозволяє нашим клітинам і тканинам оновлюватися.  

Помолодіння хвороб, зокрема таких як: ожиріння, цукровий діабет, 

серцево-судинні - завдають значної шкоди здоров´ю суспільства. Ожиріння 

являється значною медико-соціальною проблемою сучасності. Надлишкова 

вага та ожиріння у 35 % призводять до ішемічної хвороби серця та у 55 % - до 

гіпертонічної хвороби серед дорослого населення Європи, що є досить великим 

показником та призводить до зменшення кількості населення. При цукровому 

діабеті 2 типу ситуація значно погіршується. Ці захворювання разом 

зумовлюють смертність 1 мільйона  людей щороку [3,4,6]. 
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Для того, щоб цьому запобігти необхідно запровадити в раціон харчування 

людей продукти функціонального призначення зі зниженою калорійністю та 

достатнім джерелом біологічно-активних речовин. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням перспективи 

використання інуліну при виробництві борошняно-кулінарних виробів 

пониженої енергетичної цінності, збагачених біологічно активними речовинами 

присвячено праці таких вчених: Вавілова І., Дороховича В., Ковтуна Ю., 

Рашевської Т., Корзуна В., Лисюка Г., Тутельяна А [1, 2, 3, 4, 5, 6]. 

Мета статті. Метою наукової роботи є аналізування перспективи 

використання інуліну при виробництві борошняно-кулінарних виробів та його 

раціональних порцій. 

Актуальність наукового дослідження полягає в необхідності розроблення 

продуктів харчування функціонального призначення. 

 З метою поліпшення споживчих властивостей та надання продуктам 

харчування функціонального призначення актуальним є використання 

дієтичної добавки – інуліну з топінамбуру. 

Предметом дослідженням науково-дослідної роботи є технологія 

борошняних кулінарних виробів із дріжджового тіста з пониженою 

енергетичною цінністю.  

Об’єктом дослідження є інулін з топінамбуру, дріжджове тісто,  

борошняно-кулінарний виріб – пиріг з пряно-овочевими начинками.  

Виклад основного матеріалу. Інулін являє собою полідисперсний 

фруктовий полісахарид, що складається з β-2,1 які пов'язані між собою 

фруктозною ланкою з молекулою глюкози на кінці ланцюжка, з'єднаної α-1,2 

зв'язком з основним скелетом.  

Молекулярна формула (С6Н1005)n, молекулярна маса 5000-6000 а.е.м. 

Будова молекули інуліну представлена на рисунку 1.  

Інулін, як і проміжні продукти його ферментативного розщеплення - 

інуліди, не володіє відновлюючими властивостями [3, 4, 6]. 



12 

 
Рис. 1. Молекулярна будова інуліну 

Головною характеристикою інуліну, що визначає його фізичні властивості, 

є ступінь полімеризації (англ. degree of polymerization, скор. DP) - число 

мономерних ланок у молекулі полімеру, або олігомеру. Ступінь полімеризації 

цикорієвих фруктанів варіюється від 2 до 60 (середня 12) і близько 10% 

фруктанових ланцюжків в нативному інуліні мають ступінь полімеризації від 2 

до 5. Довголанцюговий інулін (ступінь полімеризації 10-60, середній 25) 

отримують, застосовуючи метод фізичного сепарування, відокремлюючи 

олігомери зі ступенем полімеризації менше 10. Фруктани інулінового типу, що 

містять молекули зі ступенем полімеризації менше 10 відносяться до 

олігосахаридів [1, 2]. 

Залежно від ступеня полімеризації порошки інуліну володіють різним 

смаком, від солодкого для стандартного інуліну, що включає всі фракції, до 

нейтрального смаку, що є характерним для високомолекулярних видів, так 

званих high performance inulin (HP), a також різними реологічними 

властивостями. 

Інулін являє собою напівкристалічну речовину, що знаходиться в 

склоподібному стані при 25 °С і активності води менше 0,75. Інулін відносять 

до розчинних харчових волокон. Розчинність інуліну у воді залежить від її 

температури: при 10 °С розчинність близько 6%, при 90 °С - близько 35% [2, 5]. 

До гідратаційних властивостей інуліну відноситься: ступінь набухання, 

вологозв'язуюча і водоутримуюча здатність.  

Ступінь набухання визначається відношенням об’єму (маси) набряклого 

полімеру до його початкового об'єму (маси) у воді. Згідно з дослідженнями 
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ступінь набухання інуліну близько 11 мл / г. Водоутримуюча здатність 

характеризується ступенем адсорбції води і дорівнює масі води, що 

утримується 1г сухого волокна в певних умовах, та складає для інуліну близько 

11 г води / 1 г волокна. Вологозв'язуюча здатність - ступінь адсорбції води що 

дорівнює масі води, яка утримується 1 г сухого волокна після центрифугування. 

Вологозв'язуюча здатність інуліну становить близько 2 г води / 1 г волокна. 

Здатність харчових волокон до зв'язування води обумовлена кількістю і 

розподілом гідрофільних груп уздовж молекули, розміром частинок, 

характером її поверхні і пористістю [1, 2]. 

Розчини інуліну здатні до гелеутворення, тобто до переходу з колоїдного 

розчину (золю) в дисперсний стан (гель), після досягнення мінімальної 

критичної концентрації в системі інулін-вода, при цьому утворюється гель з 

жироподібною текстурою [3, 6]. 

Дана властивість успішно застосовується для заміни жиру в столових 

спредах, при виробництві продуктів з пониженим вмістом жиру, молочних 

продуктах, заморожених десертах, соусах, майонезах. 

На гелеутворення та реологічні властивості гелів впливають такі чинники: 

ступінь полімеризації молекул, температура і pH середовище, присутність 

речовин різної хімічної природи.  

Процес гелеутворення відбувається в нейтральному, або близькому до 

нейтрального значення pH середовищі, тому в кислому середовищі інулін 

піддається гідролізу. 

На думку,  причиною створення подібної гелеутворюючої структури, є 

утворення невеликих кристалізаційних центрів, що складаються з нерозчинних 

частинок інуліну. Дані кристалізаційні центри можуть бути отримані через 

управління режимами нагрівання та охолодження розчинів інуліну. При цьому 

розчинні частинки інуліну утворюють нерозчинні кристали, що формують 

тривимірну просторову структуру за рахунок асоціації молекул у воді [2, 3]. 

Розглянемо структурно-механічні властивості тістових мас з інуліном та 

вплив дозування інуліну на властивості тіста з пшеничного борошна. 
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Для встановлення причини погіршення якості хлібобулочних виробів 

досліджували вплив дозування інуліну в кількості від 1 до 9% на зміну 

властивостей тіста, контрольованих за параметрами фаринограмми і 

альвеограмми, а також на зміну властивостей відмивання клейковини.  

За контрольний зразок було використано  дріжджове тісто без інуліну. 

Отримані результати наведені в таблиці 1. 

Встановлено, що зі збільшенням дозування інуліну у всіх пробах 

досліджуваних зразків в тісті, знижувалася кількість сирої клейковини на 1-20% 

з її зміцненням, що оцінюється за загальною деформацією, яка зменшувалася на 

1-36% в порівняні з контролем (таблиця 1).  

Таблиця 1 

Вплив дозування інуліну на властивості клейковини пшеничного 

борошна 
Дозування, 

% до маси борошна 
Кількість сирої 
клейковини,% 

Загальна деформація 
клейковини, од. пр. ІДК 

 

Гідратаційна 
здатність,% 

Властивості клейковини борошна 
- 31,4 78,5 158 

Властивості клейковини борошна з порошком топінамбура 
1 30,8 75,9 172 
3 30,4 67,5 163 
5 28,4 65,1 163 
7 28,0 64,5 156 
9 27,3 60,9 152 

 

Виходячи з таблиці 1, зміна властивостей відмивання клейковини, 

пояснюється тим, що інулін, зв'язуючи воду, перешкоджає набуханню і 

структуруванню білків, призводячи до вимивання їх із пшеничного борошна 

разом з крохмалем та іншими компонентами. 

Аналіз науково-технічної літератури показав, що в даний час продукти 

переробки цикорію і топінамбура, містять інулін, який застосовують при 

виробництві борошняно-кулінарних виробів в кількостях неспівставлених з 

добовою нормою. Введення інуліну в рецептуру виробів у кількості 4% до маси 
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борошна і більше призводить до зменшення питомого об’єму борошняно-

кулінарних виробів та погіршення показників їхньої текстури. 

Додавання інуліну з кристалічною структурою порошку топінамбура 

призвело до збільшення на 1-67% (таблиця 2). 

Таблиця 2 

Вплив дозування інуліну на показники альвеографа пшеничного 

борошна 

 
Дозування, 
% до маси 
борошна 

Показники альвеографа 
Пружна 

деформація 
тіста (Р), мм 

Загальна деформація 
(розтяжність) тіста (L), 

мм 

Коефіцієнт 
конфігурації 
кривої (Р / L) 

Питома робота 
пружної 

деформації 
(Wе,в.) 

Показники альвеографа пшеничного борошна 
0 80,0 128,0 0,62 346,6 

Показники альвеографа пшеничного борошна з порошком топінамбура 
1 83,0 123,0 0,67 336,8 
3 103,0 76,0 1,36 294,3 
5 115,0 65,0 1,77 277,9 
7 131,0 55,0 2,38 261,6 
9 134,0 50,0 2,68 238,7 

 

Це говорить про те, що кристалічний інулін забезпечує формування більш 

міцної структури. Це відобразилося на зміні водопоглинальної здатності 

пшеничного борошна. При додаванні рецептурних компонентів з кристалічним 

інуліном водопоглинальна здатність пшеничного борошна збільшилася на 1-5% 

(таблиця 3). Таким чином, отримані результати показали, що внесення 

рецептурних компонентів, що містять інулін з кристалічною молекулярною 

структурою, призвели до покращення «сили» хлібопекарських властивостей 

пшеничного борошна. 

Висновки. Аналіз отриманих результатів змін реологічних властивостей 

пшеничного тіста і властивостей сирої клейковини показав їх хорошу 

кореляційну залежність: зменшення кількості відмитої клейковини, зміцнення 

каркаса клейковини, зниження розтяжності тіста, збільшення водопоглинальної 

здатності борошна і часу утворення тіста. Проведені дослідження показали, що 
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внесення інуліну з кристалічною молекулярною структурою, призвело до 

збільшення водопоглинальної здатності борошна та пружної деформації тіста, 

при яких спостерігається зменшення кількості відмитої клейковини з 

одночасним збільшенням її «сили».  

Таблиця 3 

Вплив дозування інуліну на показники фаринографа пшеничного 

борошна 

Дозування,% 
до маси 
борошна 

ВПС,
% 

Час утворення 
тіста, хв 

Стабільність, 
хв 

Еластичність, 
мм 

Розрід-
ження, 
е. ф. 

0 65,4 8,3 11,9 70,0 64,0 
Показники  фаринографа пшеничного борошна з порошком топінамбура 

1 62,8 4,0 12,1 70,0 68,0 
3 62,9 5,0 10,6 70,0 85,0 
5 62,8 7,0 10,0 80,0 90,0 
7 62,9 7,4 10,3 80,0 98,0 
8 63,2 8,5 11,0 80,0 92,0 

 

Отже, інулін як дієтичну добавку доцільно додавати в дріжджове тісто для 

приготування пирога пониженої енергетичної цінності, оскільки це призводить 

до зменшення серцево-судинних захворювань, цукрового діабету, ожиріння та 

багато інших хвороб.  

Тому, дуже важливо надалі розширювати асортимент борошняно-

кулінарних виробів з використанням продуктів функціонального призначення 

для профілактики різних захворювань. 
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА 

У статті розглянуто особливості й умови функціонування громадського 

харчування в Україні, на основі чого сформульовані актуальні напрями 

вирішення існуючих проблем для забезпечення результативності управління 

розвитком підприємств ресторанного господарства. Досліджено стан та 

визначено перспективи розвитку ресторанного господарства України з метою 

подолання негативних явищ і досягнення високої соціально-економічної 

ефективності розвитку підприємств цієї галузі у посткризових умовах. 

Запропоновано ряд заходів, що матимуть позитивний вплив на рівень розвитку 

підприємств ресторанного господарства і сприятимуть їх подальшому 

зростанню і розвитку. 

Ключові слова: розвиток, управління, підприємства ресторанного 

господарства, споживачі, якість послуг. 
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Постановка проблеми. Значна динамічність та невизначеність сучасного 

соціально-економічного середовища, посилення конкуренції на споживчому 

ринку вимагають від керівництва підприємств ресторанного господарства 

нових креативних управлінських рішень щодо забезпечення їх ефективного 

функціонування та сталого розвитку. 

Сучасні процеси світового економічного розвитку вказують на посилення 

ролі сфери послуг у національній економіці, причому саме ця сфера стає 

домінуючим елементом як системи національних, так і загальносвітових 

господарських відносин. Одним із сегментів ринку споживчих послуг, який 

найбільш динамічно розвивається, є ресторанний бізнес. В Україні така 

ситуація почала спостерігатись із відкриттям закладів ресторанного 

господарства, у яких споживачі можуть отримати відповідні послуги за 

прийнятними цінами та із порівняно високою якістю. Розповсюдження 

культури харчування поза межами власних помешкань у комплексі з 

підвищенням життєвого рівня частини населення створює позитивні 

передумови для розвитку підприємств ресторанного господарства.  

Аналізуючи роль і місце ресторанного господарства в національній 

економіці, необхідно відзначити, що рівень його розвитку, з одного боку, 

виступає одним із індикаторів, що визначають якість життя населення в країні; 

а з іншого - підприємницька діяльність у сфері ресторанного бізнесу забезпечує 

виконання цілей і завдань зростання економіки. Саме наявність позитивного 

ефекту в результаті діяльності підприємницьких структур сфери ресторанного 

бізнесу свідчить про доцільність і необхідність дослідження проблем та 

перспектив функціонування ресторанного господарства в рамках вирішення 

задач соціального й економічного розвитку територій і суміжних із 

ресторанним бізнесом галузей національного господарства.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідженням особливостей 

розвитку підприємств ресторанного господарства займались А. О. Аветисова, 

В. А. Антонова, В. М. Момот, В. В. Нежурко, Г. Т. П'ятницька,  

І.В. Скавронська, А. І. Усіна, В. Яшина та інші. У своїх роботах автори 
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розглядають особливості розвитку конкуренції в галузі ресторанного бізнесу, 

шляхи та механізми досягнення конкурентних переваг, особливості управління 

якістю послуг на підприємствах ресторанного господарства, висвітлюють 

проблеми та можливі способи їх подолання для забезпечення належних умов 

зростання суб'єктів господарювання, що спеціалізуються на наданні послуг 

харчування.  

Постійні зміни в ринковому середовищі спричиняють мінливість умов 

господарювання підприємств ресторанного бізнесу. При цьому специфіка 

послуг закладів ресторанного господарства вимагає постійного їх 

удосконалення для більш якісного задоволення запитів відвідувачів. Зміна 

соціально-економічних умов життя населення в країні призвела до зниження 

його платоспроможності та перегляду життєвих цінностей у споживачів 

ресторанних послуг. У свою чергу, нові економічні виклики потребують від 

керівників підприємств ресторанного бізнесу пристосування до вимог ринку.  

Актуальність. Дослідження стану і тенденцій розвитку ресторанного 

господарства з метою подолання негативних явищ і досягнення високої 

соціально-економічної ефективності розвитку підприємств сфери ресторанного 

господарства є актуальним, оскільки дає можливість збільшити кількість 

закладів ресторанного господарства і тим самим підвищити стан економіки 

країни. 

Мета статті. Метою статті є виявлення проблемних аспектів 

функціонування підприємств ресторанного господарства в Україні та 

обґрунтування способів їх вирішення в контексті створення передумов для 

динамічного розвитку. 

 Виклад основного матеріалу. Наявність деструктивних явищ в економіці 

України призводить до незначного розвитку підприємств ресторанного 

господарства, що проявляється в повільному зростанні кількості популярних 

серед населення закладів ресторанного господарства та скороченні 

непривабливих із різних причин закладів. Для кращого розуміння ситуації, що 

склалася в сфері ресторанного господарства, необхідно проаналізувати 



20 

динаміку чисельності закладів ресторанного господарства в Україні за період 

2013-2015 рр. (таблиця 1) [9] . 

Таблиця 1 

Кількість закладів ресторанного господарства в Україні 2013-2015 рр. 
Вид закладу Кількість закладів, одиниць 

2013 2014 2015 2015 у % до 2013 
Ресторан 1428 1368 1336 93,5 
Кафе, закусочна, 
буфет 

9136 8645 8736 95,6 

Бар 2347 2319 2298 97,9 
Їдальня 9873 9553 9435 95,5 
 

Із наведеної в таблиці 1 можна побачити, що найбільше підприємств 

ресторанного господарства функціонує у вигляді кафе, буфетів та їдалень. Їх 

кількість у 2015 році порівняно з 2013 роком скоротилась відповідно на 4,4 %. 

Кількість ресторанів у 2015 році по всій Україні становила 1336 од., 

знизившись порівняно з 2014 роком на 32 од. Кількість барів за досліджу- 

ваний період зменшилась на 2,1%. На основі наведеної динаміки можна 

відзначити, що найбільшою популярністю серед споживачів користуються такі 

заклади, як кафе, закусочні, буфети та їдальні. Зазначені підприємства 

пропонують клієнтам послуги, подібні до ресторанних, але ціни на них є значно 

нижчими, тому і попит являється вищим.  

Підприємства ресторанного господарства перебувають під постійним 

впливом різної сукупності внутрішніх та зовнішніх факторів, що вимагає 

проведення модернізаційних та іноді реорганізаційних змін. Підприємницька 

діяльність у ресторанному господарстві в першу чергу має соціальне 

призначення задоволення потреб клієнтів у харчуванні. Платна основа послуг 

створює економічні результати, що вимагає від цих підприємств дотримання 

вимог ведення підприємницької діяльності в частині забезпечення відносин із 

державними та іншими контролюючими органами. Також економічні аспекти 

функціонування підприємств ресторанного господарства розглядаються як 

комплексна система виробництва та продажу продукції, у результаті чого цей 
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бізнес є інтегрованим та більш привабливим із точки зору інвестиційних 

вкладень порівняно з іншими напрямами діяльності. Наявність швидкого обігу 

вкладених коштів підвищує ефективність використання капіталу та за умов 

кваліфікованого менеджменту може забезпечити високу прибутковість 

господарювання.  

Значний вплив на досягнення високих економічних показників має як 

маркетингова складова управління ресторанним господарством, так й інші 

елементи управлінського впливу, серед яких інформатизація діяльності, 

розширення переліку послуг закладів ресторанного господарства, 

індивідуалізація обслуговування клієнтів, навчання персоналу, удосконалення 

технологій приготування та подачі страв, зміна особливостей діяльності 

ресторанів залежно від сезонності. Саме ці та деякі інші аспекти 

функціонування ресторанного господарства визначають актуальні завдання 

управління його розвитком. Успішне управління діяльністю забезпечить 

конкурентні переваги кожного окремого закладу серед учасників ринку та 

надасть власникам бажаний результат не лише економічного характеру, а й 

культурного, соціально-психологічного та морально-етичного. Сигналом для 

розвитку підприємств ресторанного господарства є відсутність насиченості 

українського ринку ресторанних послуг, що за умов зниження попиту означає 

тільки скорочення кількості відвідувачів та середньої вартості одного 

замовлення й не призводить до закриття [8, с. 138].  

Кризові явища в соціально-економічному середовищі України призвели до 

оптимізації структури персоналу та активізації маркетингових комунікацій у 

ресторанах дорогих та елітних категорій. Подібна політика була характерна для 

підприємств ресторанного бізнесу, що належать до середнього цінового 

сегмента, які практикували знижки та різні акції. Решта підприємств, прагнучи 

скоротити операційні витрати, не проводили ніяких заходів, але оптимізували 

асортимент продукції, чим утримували коло постійних відвідувачів [6, c. 28]. 

Зазначений перелік заходів нині дозволяє забезпечити існуючі рівні 

розвитку закладів ресторанного господарства та активізувати його поліпшення 
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після відновлення сприятливих умов в економіці України. Господарювання й 

розвиток підприємств ресторанного господарства в кінці 2013 року та у 2016 

році здійснюється в абсолютно нових, надзвичайно негативних для цього виду 

бізнесу умовах, які порушили хід реалізації стратегічних планів розвитку всіх 

без винятку закладів.  

У результаті наявних подій виникла необхідність підтримки необхідної 

чисельності відвідувачів для покриття поточних витрат, а виконувати 

переважну більшість модернізаційних кроків можуть тільки потужні заклади 

ресторанного господарства, що мають вдале розміщення або мережу закладів і 

для яких несприятливі впливи менш відчутно знижують прибутковість бізнесу. 

Така ситуація концентрує увагу апарату управління підприємств ресторанного 

господарства на безпосередньому обслуговуванні клієнтів, застосуванні 

різноманітних маркетингових прийомів їх залучення, серед яких цінові знижки, 

рекламні акції, спеціальні умови приймання споживачів. Результатом таких 

заходів є підтримка уваги з боку постійних клієнтів та залучення нових 

відвідувачів.  

Наявні умови ринкового середовища, зумовлені ситуацією в Україні та 

світі, призвели до вдосконалення організації ресторанного бізнесу, що сприяє 

підвищенню якості послуг як для існуючих сегментів споживачів, так і для 

нових. Негативний вплив на розвиток ресторанного господарства мають 

суспільно-економічні явища, спричинені політичною кризою в Україні, що 

проявляється у відсутності зростання кількості відвідувачів у закладах 

ресторанного господарства із внутрішніх мешканців та іноземних громадян 

через зниження кількості туристів. Підтримує відвідуваність ресторанів 

тенденція до підвищення рівня доступності харчування, можливість проведення 

ділових зустрічей та святкових заходів або вирішення в зручному місці 

поточних питань. Відносно стабільний рівень цін у закладах ресторанного 

господарства, надання безкоштовного доступу до мережі Інтернет, позитивна 

атмосфера у приміщеннях та інші подібні обставини привертають увагу різних 

категорій відвідувачів, які бажають задовольнити свої первинні потреби, 
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побути в місцях, атмосфера яких пригнічує думки про негативні життєві 

виклики й тим сприяє відпочинку організму та відтворенню його 

функціональності.  

Зростання запитів споживачів вимагає постійного вдосконалення цих 

послуг у місцях їх надання, що вимагає врахування передового світового 

досвіду в організації ресторанної справи. Важливим аспектом управління 

підприємствами ресторанного господарства є налагодження належної взаємодії 

між державними органами, що контролюють економічну діяльність, умови 

постачання, зберігання, приготування й подачі продуктів харчування, та 

організації приймання відвідувачів у залах закладу.  

Дотримання рекомендацій та норм обслуговування клієнтів, а також 

організації функціонування підрозділів забезпечення господарювання 

сприятиме розвитку ресторанного закладу та зменшуватиме кількість недоліків, 

за які потрібно буде відповідати перед представниками органів контрою. Ці 

прагнення в закладах ресторанного господарства спроможні справити прямий 

ефект на підвищення якості обслуговування клієнтів, а отже, забезпечити 

бажане положення на ринку. Важливе значення для розвитку ресторанної 

справи в Україні має встановлення контактів із недержавними організаціями, 

асоціаціями та іншими об'єднаннями учасників цього ринку, оскільки за таких 

умов можна обмінюватись досвідом, поєднувати інтереси, концентрувати 

зусилля та контролювати дії у вирішенні масштабних проблем.  

Наступним актуальним напрямком розвитку підприємств ресторанного 

господарства можна назвати узгодження взаємозв'язків у системі закупівлі, 

постачання, транспортування, приймання, зберігання, переробки та споживання 

продуктових запасів і матеріально-технічного забезпечення. Значні проблеми в 

закладах ресторанного господарства на сучасному етапі їхнього розвитку 

полягають у відсутності злагоджених дій під час закупівлі сировини для 

приготування страв і продуктів харчування і їх подачі клієнтам. Необхідність 

підтримання високої якості обслуговування вимагає використання лише свіжої 

сировини, але цією обставиною досить часто нехтують і використовують 
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напівфабрикати тривалого зберігання, заморожену продукцію, що призводить 

до втрати кондиції, псування та набуття ознак шкідливості для організму 

людини, у результаті існує ймовірність псування іміджу та прибутковості 

закладу внаслідок зниження кількості клієнтів.  

Управлінський апарат відповідних підрозділів повинен функціонувати з 

дотриманням галузевих рекомендацій і складати плани закупівель, постачання 

та використання у виробничих процесах тільки свіжої сировини. За таких умов 

існуватиме ризик неповного використання запасів, але цінова політика 

ресторанів і, що головне, призначення націнки повинні бути сформовані таким 

чином, щоб покривати фактичні та можливі витрати й спрямовувати решту на 

розвиток закладу. У більшості випадків вона будується саме на такому підході, 

але з набуттям високого іміджу ресторанні заклади можуть нехтувати деякими 

правилами та погіршувати свою збутову політику, що неприпустимо. Висока 

швидкість використання сировинних запасів та оперативність отримання 

доходів у результаті їх використання, вимагають від управлінських працівників 

постійної уваги до господарсько-виробничих процесів, оскільки несуттєва 

помилка може призвести до зниження ефективності роботи підприємства в 

ринковому середовищі, особливо якщо воно знаходиться в ньому порівняно 

незначний час або має невеликі розміри. 

На підприємствах ресторанного господарства важливе місце посідають не 

тільки підрозділи з приготування продуктів харчування та надання послуг 

клієнтам. Якщо розглядати певне підприємство галузі, то суттєві функції, 

покликані залучити клієнтів у заклад та підтримувати його функціонування, 

виконуються у відділі маркетингу, відділі закупівель, складських підрозділах, 

планово-економічній службі, бухгалтерському відділі, підрозділі безпеки та 

інформаційних систем. Лише на основі злагоджених кроків для вирішення 

поточних, перспективних та стратегічних проблем буде досягатись 

результативність управління підприємством.  

Важливе значення на підприємствах ресторанного господарства має 

маркетингова діяльність, яка стосується позиціонування закладу в зовнішньому 
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середовищі, доведення інформації про наявні особливості ресторану, які 

можуть бути цікавими для потенційних клієнтів та існуючих відвідувачів. 

Робота відділу маркетингу є досить широкою і включає як дослідження 

ринкового середовища та виявлення нових запитів споживачів, так і 

обґрунтування необхідності вдосконалення рецептури нових страв та 

вдосконалення асортименту продукції. Управління маркетинговою роботою 

повинно здійснюватись галузевим спеціалістом, обізнаним у специфіці 

ресторанного бізнесу, інакше розвиток підприємства буде стримуватись або 

взагалі не відбуватиметься. В умовах підприємств ресторанного господарства 

різних областей України значення відділу маркетингу є однаково суттєвим. [1, 

c. 119].  

Важливим напрямком управління розвитком підприємств ресторанного 

господарства є впровадження сучасних інформаційних технологій: 

- R-Keeper  - програмно-апаратний комплекс, що спеціально розроблений 

для підприємств ресторанного господарства. R-Keeper дозволяє оптимально 

розподіляти ресурси, підвищує рівень сервісу на підприємстві, дозволяє 

організовувати програми лояльності для відвідувачів закладу, а також 

контролює їх ефективність; 

- електронне меню - прискорює систему обслуговування, дозволяє при 

необхідності оперативно редагувати  меню і вносити нові страви, зменшує час 

обробки замовлення, знижує вірогідність помилки через людський фактор; 

- QR-код - дозволяє розповсюджувати інформацію про заклад 

ресторанного господарства, отримати зворотній зв'язок від клієнтів. QR-код є 

додатковою рекламою для закладу, дозволяє активно розвивати програми 

лояльності для відвідувачів закладу; 

- система РСТъ, Рестораторъ - призначена для автоматизації роботи 

ресторану і містить такі модулі автоматизації основних бізнес-процесів. 

У сучасних умовах розвиток й ефективне ведення будь-якого бізнесу 

пов'язані з інноваційними підходами та автоматизацією всіх видів діяльності. 

[5, c. 180].  
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Використання інформаційних технологій та відносно нових способів 

обслуговування клієнтів підприємствами ресторанного господарства України 

виконує важливі функції з їх розвитку через сприяння підвищенню якості 

послуг, залученню клієнтів, збільшенню прибутку, отриманню конкурентних 

переваг на ринку [2, c. 55].  

Однією з результативних функцій управління розвитком підприємств 

ресторанного господарства України варто назвати інтеграцію учасників 

рекреаційного комплексу, що дозволить налагодити комплексне 

обслуговування туристів, відпочивальників або пересічних споживачів. Для 

підприємств ресторанного бізнесу співпраця з готелями, санаторно-курортними 

закладами, туристичними чи транспортними компаніями - це можливість 

залучення додаткової кількості відвідувачів та нарощення прибутків. Така ж 

ситуація може спостерігатись і в разі зворотної взаємодії, ефект від якої може 

проявлятись також в обміні досвідом відносно неконкуруючих організацій 

стосовно способів та технологій обслуговування клієнтів, що створюватиме 

додаткові імпульси для підвищення результативності управлінської ініціативи з 

розвитку бізнесу. Визначальним критерієм вибору підприємства ресторанного 

господарства споживачами досить часто є якість обслуговування та продукції, 

тоді як престижність та зовнішній вигляд оздоблення відходять на другий план 

[3, c. 73]. Така ситуація робить актуальним вирішення проблем із підвищенням 

кваліфікації обслуговуючого персоналу та працівників кухні, оскільки 

українські відвідувачі останніми роками частіше приходять в ті заклади 

ресторанного господарства, які пропонують якісні страви, а з погіршенням 

якості продукції - віддають перевагу іншим закладам [4, c. 47].  

Подальші завдання управління розвитком підприємств ресторанного 

господарства України будуть формуватись під впливом наявних тенденцій 

зміни форматів існування закладів ресторанного господарства та технологій 

обслуговування споживачів. Так, набули поширення невеликі заклади з 

українською кухнею, страви якої користуються попитом у країні та знаходяться 

в середньому і низькому цінових сегментах. Вплив іноземної культури та 
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відсутність можливостей подорожувати в переважної більшості українських 

громадян призвели до появи та стрімкого розвитку закладів з італійською, 

японською, китайською, грузинською, американською кухнями. Розвиваються 

заклади із порівняно вузьким сегментом продуктів харчування - кавою, чаєм, 

безалкогольними напоями та мінеральною водою, випічкою, кондитерськими 

виробами, солодощами. Це вимагає від підприємств ресторанного господарства 

відповідної реакції, оскільки в разі введення аналогічного асортименту у своє 

меню, вони матимуть більше переваг через вищу якість інтер'єру та атмосфери 

у залах. 

Таким чином, у розвитку підприємств ресторанного господарства на 

сучасному етапі можна визначити такі основні тенденції:  

- формування нових напрямів сучасної кулінарії з використанням 

авторської кухні;  

- підвищення вимог до якості сервісу та роботи персоналу;  

- оптимізація та побудова якісного управління операційною діяльністю 

закладу та менеджменту персоналу;  

- розвиток закладів середнього рівня, нижче середнього, економ-класу; 

- розвиток франчайзингових мереж закладів ресторанного господарства; 

- розвиток заміських закладів ресторанного господарства;  

- розвиток відомих ресторанних брендів. 

Висновки. Кризові явища в економіці України спричинили поглиблення 

проблем у ресторанному господарстві, у результаті чого деякі підприємства 

припинили свою діяльність. Події останніх місяців посилили негативні настрої 

в усіх сферах життя суспільства, від чого підприємства ресторанного бізнесу 

потребують суттєвих зусиль управлінських працівників для забезпечення 

динамічного розвитку.  

Актуальні завдання управління в таких умовах пов'язані з наданням 

якісних послуг населенню, налагодженням взаємовідносин із державними 

органами, підвищенням результативності організації виробничо-господарських 

процесів та ефективності використання майна підприємств, використанням 
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сучасних технологій та прийомів забезпечення їх конкурентоспроможності на 

ринку, упровадженням інформаційних технологій, інтеграцією з іншими 

учасниками рекреаційного бізнесу.  

Виконання цих та інших завдань дасть змогу підтримувати досягнуті рівні 

розвитку та оперативно відновити темпи їх приросту в разі подолання 

негативних тенденцій у соціально-економічному житті українського 

суспільства.  
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У статті розглянуто і проаналізовано сучасний стан туристичної галузі 

Львівської області та особливості її географічного розташування, які в 

поєднанні з природно-ресурсним та історико-культурним потенціалом, 

виступають вирішальними чинниками ефективного розвитку туристичної та 

рекреаційної сфери в регіоні, виокремлено головні тенденції та перспективи, 

запропоновано рекомендації для забезпечення подальшого прискорення 

розвитку цієї галузі. Також проведено SWOT- аналіз та встановлено, що 

Львівська область має значні перспективи для розвитку рекреації та туризму.  

Ключові слова: Львівський регіон, оздоровчий туризм, рекреація, туристичні 

ресурси, SWOT-аналіз. 

У сучасному світі туризм набуває не просто масового характеру, а стає 

однією з провідних, високоприбуткових та найбільш динамічних галузей 

світового господарства. Специфічною рисою туристичної сфери є те, що вона 

сприяє підвищенню зайнятості населення, розвитку ринкових відносин, 

міжнародному співробітництву, залученню громадян до пізнання багатої 

природної та історико-культурної спадщини, збереженню екологічної 

рівноваги. Кожна країна, регіон, місто намагаються пропагувати та 

популяризувати свою туристичну привабливість. Однією із спеціалізації 

бізнесу Львівщини традиційно вважається туристична індустрія. Підприємства 

туристичної індустрії, які переважно надають споживчі і розподільчі послуги, у 

суспільному виробництві є фундаментальною основою туристичної діяльності 

не тільки задовольняючи внутрішні потреби туристичного сегмента, а й 

долучаючись до системи загальнонаціонального і міжнародного поділу праці, 

що, у свою чергу, забезпечує частку країни у світовому туристичному обміні. 
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Варто також зазначити, що область характеризується високим потенціалом 

туристичних ресурсів і, в той же час, невисоким обсягом їх освоєння, наявністю 

багатого природного потенціалу і одночасно низьким ступенем його 

використання в туристичних цілях. Саме тому стратегічна мета розвитку 

туристичної сфери Львівщини повинна полягати у формуванні на території м. 

Львова та області конкурентоспроможної туристично-рекреаційної галузі як 

однієї із провідних галузей територіальної спеціалізації, що забезпечить, з 

одного боку, попит споживачів (як українських, так і закордонних) на 

задоволення своїх потреб у туристично-рекреаційних послугах, а з іншого, – 

зробить значний внесок у соціально-економічний розвиток регіону за рахунок 

збільшення дохідної частини обласного й муніципального бюджетів, припливу 

інвестицій, збільшення кількості робочих місць, поліпшення здоров’я 

населення, збереження й раціонального використання культурно-історичної й 

природної спадщини. 

На сьогоднішній день є багато праць вітчизняних вчених, що займаються 

проблемами розвитку туризму та сфери рекреаційних  послуг. Зокрема, 

Биркович В.І., Бейдик О.О., Кифяк В.Ф., Колотуха О.В., Король О.Д.,  

Любіцева О.О., Мальська М.П.,  Матеш В.А., Мокляк А.В., Орлов,  

Поколодна М.М.,  Сафігуліна В., Стечено Д.М., Уварова Г, Філоненко І.М., 

Харічков С.А, Цибух В.І., Цьохла С.Ю., Чернова Г.В., Яковенко І.М. 

З огляду на це, основною метою статті є дослідження та вивчення 

сучасного стану та можливостей розвитку оздоровчого туризму в одному із 

найбільш перспективних у цьому відношенні регіонів України – Львівській 

області. 

Сьогодні туристична галузь представлена сукупністю підприємств сфери 

обслуговування та інших підприємств і організацій, діяльність яких спрямована 

на задоволення попиту на туристичні товари і послуги, працює в умовах 

жорсткої конкуренції, розширюючи як національний, так і міжнародний 

туристичний ринок. Будучи сферою економічної діяльності туризм з одного 

боку визначається попитом споживання послуг клієнтами, з іншого – належить 

до товарів і послуг, що створюються з метою задоволення цього попиту [1]. 
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На думку фахівців, лікувально-оздоровчий відпочинок - це різновид як 

індивідуального, так і групового відпочинку, який передбачає проходження 

певних відновлюваних і лікувальних процедур. Але за своїм змістом 

оздоровчий туризм є значно ширшим поняттям і передбачає досягнення таких 

цілей як відпочинок, рекреація (відновлення), лікування, оздоровлення [3]. 

На сьогоднішній день оздоровчий туризм розвивається практично у всіх 

регіонах світу і є одним із найпопулярніших напрямків туристичної діяльності. 

У нашій країні цей вид туризму також займає досить вагоме місце завдяки 

сприятливим кліматичним умовам, близькістю моря та гір. В Україні 

найсприятливішими місцями для оздоровчого відпочинку є Прикарпаття та 

Причорномор’я. Одним із найбільш популярних серед прихильників 

оздоровчого туризму регіонів України є Львівська область. Досліджуваний 

регіон має все необхідне для перспективного розвитку оздоровчого туризму: 

сприятливі кліматичні умови, наявність природних мінеральних вод, 

лікувальних грязей та озокериту. 

Позитивним у географічному положенні Львівської області є те, що по її 

території пролягають міжнародні комунікації, які з’єднують Україну з 

Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Румунією. Північна частина області 

лежить у межах Волинської височини, Малого Полісся та Подільської 

височини, відокремлена долиною Дністра від Передкарпаття. На південному 

заході області розташовані хребти Українських Карпат. Північна частина 

області розташована в лісостеповій зоні. Має сприятливі умови для розвитку 

сільського та рекреаційного господарства. Крім того на Львівщину туристів і 

гостей приваблює неповторне поєднання місцевого колориту та ділової 

активності. Проте до недавнього часу подорож до Львівщини асоціювалася в 

уяві туристів з містом Львовом, замками, горами та курортами. Але саме 

територія Львівської області – з її унікальними історико-культурною 

спадщиною, мистецтвом, лікувально-оздоровчими, водними і ландшафтними 

ресурсами, самобутніми традиціями та звичаями в поєднанні з вигідним 

географічним положенням - є чудовою базою для розвитку найрізноманітніших 
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видів і форм туризму та відпочинку. Об’єктивно оцінюючи туристичні 

можливості Львівщини, можна зробити висновок, що область має передумови 

для перспективного розвитку культурно-пізнавального, лікувально-

оздоровчого, гірськолижного, природничо-пізнавального, науково-освітнього, 

релігійного, мисливського, сільського, екологічного, водного, етнічного, 

спортивно-оздоровчого, ділового, відпочинково-розважального, активного, 

екскурсійного туризму. 

Відомо, що основним чинником розвитку оздоровчого туризму є наявність 

території з природними лікувальними ресурсами. На базі цих територій для 

туристів розробляються різноманітні програми оздоровчого туризму. При 

розробці таких програм необхідно враховувати для кого розробляються ці тури, 

і пам'ятати, що основною метою є відновлення та покращення здоров'я. Як 

відомо, більшість оздоровчих турів складаються із відпочинку та оздоровлення 

у санаторно-курортних закладах та активного й змістовного проведення 

дозвілля (концерти, танці, вечори за інтересами, спортивні походи, прогулянки, 

збирання грибів, ягід і т.д.). 

Різноманітність природних умов і багатство еколого-рекреаційних ресурсів 

Львівщини створюють сприятливі умови і для розвитку екологічного туризму. 

Загалом у Львівській області нараховують: 

- 1 природний заповідник «Розточчя» (площею у 2084,50 га); 

- 2 національних природних парки – «Яворівський» (7078,600 га) та 

«Сколівські Бескиди» (35684 га); 

- 3 регіональних ландшафтних парки – «Верхньодністровські Бескиди» 

(8536 га), «Надсянський» (19428 га) та «Знесіння» (312,100 га); 

- 37 заказників; 

- 176 пам’яток природи; 

- 48 заповідних урочищ; 

- 261 парк-пам’яток садово-паркового мистецтва; 

- 3 ботанічні сади та 1 зоологічний парк [4]. 
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Основою перспективного розвитку оздоровчого туризму у Львівській 

області є 5 найбільших бальнеологічних курортів: 

1. Трускавець - найстаріший бальнеологічний курорт Львівської області, 

що користується великою популярністю завдяки своїй лікувальній воді 

«Нафтуся». Окрім того, курорт багатий різноманіттям інших мінеральних вод, 

які використовуються у вигляді ванн, зрошень, промивань товстого кишечника, 

гідромасажу ясен, інгаляцій. 

2. Моршин – бальнеологічний передгірський курорт, де поєднуються 

природні лікувальні фактори та застосовуються сучасні технології лікувального 

процесу на базі розвиненої відпочинкової інфраструктури. 

3. Східниця – відомий гірський бальнелогічний курорт Львівської області, 

що спеціалізується на комплексному лікуванні багатьох недуг з використанням 

мінеральних вод, озокеритної терапії, лікувальної фізкультури. Сприятливий 

клімат робить Східницю придатною для відпочинку в будь-яку пору року для 

туристів різного віку [2]. 

4. Немирів – бальнеологічний курорт оточений листяно-хвойними лісами, 

де разом із оздоровленням можна поєднувати організацію цікавого та 

змістовного дозвілля [5]. 

5. Великий Любінь – бальнеологічний курорт зі сприятливими 

кліматичними умовами, основним природним ресурсом якого є сірководнева 

вода, що має унікальні лікувальні та оздоровчі властивості. 

Інфраструктура туристичної галузі включає: 124 санаторно-курортних 

заклади, 500 садиб зеленого туризму, 250 закладів проживання, 280 закладів 

харчування, 12 туристично-інформаційних центрів, понад 162 державних і 

громадських музеїв та галерей, 10 театрів, інші туристичні й відпочинкові 

заклади; 320 найбільш відвідуваних туристичних об’єктів та архітектурних 

пам’яток, 37 природних комплексів. В області надають послуги з підготовки 

фахівців туристичного супроводу 8 організацій, працює 3 консульські установи, 

14 туристичних громадських організацій [4]. 
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Туристичні послуги надають 354 туристичних підприємств. Туристично-

екскурсійні маршрути обслуговують 750 кваліфікованих екскурсоводів та гідів-

перекладачів.  

Даючи характеристику туристично-рекреаційної сфери варто також 

здійснити аналіз переваг і недоліків туристичного потенціалу Львівщини 

шляхом проведення SWOT-аналізу. SWOT-аналіз дозволить виявити сильні і 

слабкі сторони туристичної галузі регіону, а також охарактеризувати 

сприятливі можливості та загрози. SWOT-аналіз ефективного розвитку 

туристичної сфери Львівщини наведений у таблиці 1. 

Таблиця 1 

SWOT-аналіз ефективного розвитку туристичної сфери Львівщини 

Сильні сторони (S) Слабкі сторони (W) 

1. Наявність природних та рекреаційних 
ресурсів. 
2. Природно-кліматичні умови. 
3. Вигідне транспортно-географічне 
положення. 
4. Визначні історичні пам’ятки (стара 
історична частина Львова занесена до 
світової спадщини ЮНЕСКО). 
5. Широкий спектр допоміжних послуг 
(закладів харчування, розважальних 
закладів тощо). 
6. Наявність суспільних та комерційних 
організацій, які можуть сприяти 
розвитку туризму. 
7. Значна кількість санаторна-курортних 
закладів. 
8. Значний потенціал розвитку 
релігійного (паломницького) туризму 
завдяки наявності великої кількості 
культових об’єктів різних віросповідань 
і конфесій. 

1. Низький рівень розвитку туристично-
рекреаційної інфраструктури. 
2. Недостатня розвиненість інфраструктури 
готельно-туристичного комплексу міста, стан її 
ще не відповідає світовим стандартам у туризмі.
3. Незадовільний стан доріг. 
4. Відсутність під’їздів до багатьох туристичних 
об’єктів. 
5. Неефективне використання туристично-
рекреаційного потенціалу в сільській місцевості 
як одного з чинників зменшення безробіття. 
6. Недосконалість законодавчої та нормативно-
правової бази в галузі туризму. 
7. Слабка взаємодія місцевих органів виконавчої 
влади та органів місцевого самоврядування щодо 
забезпечення розвитку туризму і рекреації в 
регіоні. 
8. Низька якість та недостатній асортимент 
туристичних послуг. 
9. Недостатність туристичної інформації як для 
туристів, так і для підприємств, що надають 
послуги у сфері туризму (рекламної продукції, 
інформації про область, недосконалість бази 
даних щодо туристично-рекреаційних об’єктів).
10. Неефективна діяльність відповідних структур 
щодо забезпечення екологічної безпеки 
територій для розвитку рекреаційного бізнесу. 
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Продовження табл. 1 

Можливості (O) Загрози (Т) 

1. Розвиток різних елементів туристичної 
та відпочинкової інфраструктури. 
2. Поліпшення екологічної ситуації 
області, збереження її природного 
середовища. 
3. Освоєння нових туристичних ринків. 
4. Наявність інвестиційних проектів 
розвитку зон відпочинку. 
5. Можливість росту ринку туристичних 
послуг, при ефективному використанні 
наявних туристичних ресурсів та 
інфраструктури. 
6. Зростаючий інтерес громадян до 
історико-культурної спадщини. 

1. Зростаюча конкуренція серед туристичних 
регіонів України. 
2. Занепад архітектурних пам’яток та 
урбаністичної структури міста. 
3. Зниження платоспроможного попиту 
населення внаслідок скорочення прибутковості 
основних галузей економіки. 
4. Посилення виїзного туризму в сусідні регіони 
та за кордон у зв’язку з низьким рівнем 
надаваних послуг. 
5. Складна екологічна ситуація. 
6. Кризи – політичні конфлікти, природні лиха 
тощо. 

 

Проведений SWOT-аналіз дозволив виявити ключові фактори успіху, 

туристично-рекреаційного потенціалу Львівщини, та певні недоліки, які 

негативно впливають на розвиток туристичної діяльності в регіоні. Однак 

зазначені недоліки та загрози розвитку туристичної сфери повинні бути 

ліквідовані за допомогою дієвої політики органів місцевого самоуправління у 

взаємодії із суб’єктами підприємницької діяльності. 

На думку багатьох дослідників, перспективним напрямом розвитку 

оздоровчого туризму у Львівській області є сільський туризм, який уже зараз 

користується особливою популярністю серед жителів великих міст. 

Перспективний характер сільського напряму оздоровчого туризму в регіоні 

полягає у поєднанні природних лікувально-оздоровчих чинників із фізичною 

активністю у рамках традиційних видів діяльності сільського населення, а 

також у вживанні екологічно чистих продуктів харчування. 

Однією із проблем розвитку оздоровчого туризму у Львівській області є те, 

що лише невелика кількість туристичних організацій пропонують оздоровчі 

тури територією регіону. Оскільки не кожен місцевий турист може собі 

дозволити відвідування курортів у інших регіонах України або за кордоном, а 

іноземні туристи все ще мало ознайомлені із лікувально-оздоровчими 
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ресурсами області, то очевидно, що туроператорам Львівщини потрібно суттєво 

розширити асортимент внутрішніх оздоровчих турів. 

Одним із першочергових заходів щодо активізації розвитку оздоровчого 

туризму у Львівській області, на нашу думку, має бути реконструкція наявних 

санаторно-курортних закладів, більшість з яких на сьогоднішній день не 

відповідають міжнародним стандартам. Також потребує змін сама концепція 

формування оздоровчих турів територією регіону, які мають передбачати не 

лише стаціонарні лікувально-профілактичні заходи, а й екскурсійні та 

спортивні маршрути, розважальні програми. Іншими словами, необхідною є 

адаптація змісту оздоровчого туризму до потреб населення, що постійно 

змінюються. 

Аналіз туристичної діяльності у Львівській області показав, що об’єктивно 

область має всі передумови для інтенсивного розвитку внутрішнього та 

іноземного туризму: особливості географічного розміщення та рельєфу, 

сприятливий клімат, багатство природного, історико-культурного та 

туристично-рекреаційного потенціалів і т.д. Проте існує і ряд факторів, які 

перешкоджають ефективному розвитку цього виду діяльності на сучасному 

етапі. При визначенні проблем розвитку галузі та шляхів їх вирішення слід 

оптимально поєднати соціальні потреби населення на оздоровлення та 

відпочинок із економічними вигодами. Тому туристичну індустрію необхідно 

розглядати як сферу задоволення важливих суспільних потреб, яка до того ж є 

ефективною в еколого-економічному плані і повинна поступово зайняти одне із 

перших місць в економічній структурі області. А ефективний розвиток туризму, 

повинен базуватися на раціональному використанні природних та кліматичних 

умов, етнічних, історичних, архітектурних пам’яток краю, що в свою чергу, 

дозволить значно збільшити потік іноземних туристів в Україну й приплив 

валютних надходжень в економіку країни. Саме розвиток туризму та рекреації 

стимулюватиме економічну активність, розвиток малого й середнього бізнесу, 

створить робочі місця в різних секторах економіки, зменшить відтік кадрів за 

кордон. 
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЛИЖНОГО 

ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ 

Досліджуються поняття, ознаки та основні особливості політики держави у 

сфері розвитку гірського туризму як однієї з важливих складових державної 

туристичної політики, а також наводяться основні пропозиції щодо її 

розвитку та подальшого вдосконалення.  

Ключові слова: туризм, державне регулювання розвитку туристичної галузі, 

механізми регулювання гірського туризму, політика держави у сфері гірського 

туризму.  

Перехід до ринкових відносин викликав глибокі перетворення в сфері 

туризму.  В результаті скасована централізована система управління туризмом, 

державнафінансовапідтримкарозвиткурегіональнихтуристськихцентрів, порушені 

основи взаємодії різних регіонів у створенні і просуванні на споживчий ринок 
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туристського продукту. Разом з тим кожен регіон володіє значними 

туристськими ресурсами, унікальність та істотна привабливість яких створює 

передумови для формування внутрішньо регіонального і  міжрегіонального 

туристського продукту. Різноманіття природних, кліматичних, ресурсних, 

історичних умов, що сприяють формуванню туристського продукту, стали 

основою для створення нових рекреаційних зон туристичного призначення. 

Однак вирішення всіх питань, пов’язаних з відкриттям нових туристичних 

комплексів, є досить складним процесом, не забезпеченим ні концептуально, ні 

стратегічно, ні програмно. Усе цевизначаєнеобхідністьствореннясоціально-

економічногомоніторингусфери туризму, єдиного інформаційного простору, 

скоординованої державної та регіональної політики з розвитку сфери туризму, 

організаційно-правового забезпечення реалізації туристських процесів, 

економіко-фінансової стратегії розвитку регіонального туризму.  

В даний час туризм – одна з наймогутніших галузей що, динамічно 

розвивається, високоприбуткова галузь світової економіки, виступає в числі 

найважливіших факторів соціально-культурного розвитку територій. Це сприяє 

підвищенню рівня і якості життя населення. Розвиток туризму, що виявляється 

в його багатогалузевому характері і тісній факторній взаємозалежності 

практично з усіма сферами життєдіяльності, дозволяє використовувати туризм 

як діючий інструмент стимулювання соціально-економічного росту на 

національному і місцевому рівнях. 

Мета дослідження – обґрунтування принципів і методів розробки стратегії 

розвитку гірськолижного туризму в Україні. Відповідно до поставленої мети в 

дипломній роботі вирішуються наступні задачі: 

1. дослідження методів розробки стратегії створення нових рекреаційних 

зон туристичного призначення;  

2. обґрунтування моделей розвитку місць туристичного призначення;  

3. визначення факторів і умов створення нових рекреаційних зон 

туристичного призначення. 
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Туризм, як вид діяльності являє собою тимчасове переміщення людей 

(туристів) з місць постійного проживання в місця відпочинку (або місця 

туристичного призначення) [1]. 

У результаті туризм впливає на дві групи: це туристи і місцеві жителі. Під 

час свого перебування в іншій країні туристи спілкуються з місцевими 

жителями й у результаті цього спілкування відбуваються якісні зміни в стилі 

життя місцевого співтовариства, підпадає під вплив також система цінностей, 

поділ праці, відносини у середині родини, відносини між індивідами, традиції і 

т.д. Поряд з цим, міняється спосіб життя і самих туристів. Чим більше 

розходження між туристами і місцевим співтовариством, тим більше очевидні 

ці зміни. Найбільш істотний вплив на стиль життя місцевих співтовариств і 

туристів роблять два фактори – це взаємини місцевого співтовариства з 

туристами і навпаки, а також розвиток туристичної інфраструктури.  

Лижний туризм здійснює різноманітні економічні, виховні, пізнавальні, 

рекреаційні, оздоровчі та інші функції, але через низку чинників рівень їх 

реалізації на сьогодні не відповідає потенційним можливостям туристично-

рекреаційного потенціалу України. 

На сьогоднішній день у світі гірськолижний туризм починає 

перетворюватися на один з найпопулярніших видів активного відпочинку. 

Україна не є винятком. Гірські лижі стають ознакою престижу і навіть 

життєвого успіху. 

Нині найпопулярніші місцевості для розвитку гірськолижного туризму 

знаходяться в Карпатах: Буковель,  Яблуниця, Славське, Драгобрат, Боржавські 

полонини, гори Красія, Вишків та ін. Гірськолижний туризм великою мірою 

відповідає сучасним соціально-економічним реаліям. Він є не лише 

престижним, а й дає змогу цікаво, винахідливо і корисно для здоров'я 

проводити вільний час. Крім того, віковий і соціальний діапазон цього виду 

активного відпочинку дуже широкий. Він доступний малим дітям і 

пенсіонерам, студентам і олігархам, політикам і домогосподаркам. 
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На даний час функціонують чотири основні гірськолижні курорти: 

Буковель, Яблуниця, Славське та Драгобрат. Найпопулярніший з них Буковель. 

Він знаходиться в селі Поляниця Закарпатської області на висоті 900 м над 

рівнем моря. Назва цього гірськолижного курорту походить від гори (1129 м), 

на схилах якої він розташований.  

Буковель – це найкраще технічно облаштований гірськолижний курорт 

країни. Загальна довжина його трас досягає 20 км, з яких близько 95 % 

забезпечені снігогенеруючим устаткуванням. Загальний перепад висот до 500 

м. Важливою особливістю Буковеля є те, що всі лижні траси пов'язані між 

собою. 

Буковель добре обладнаний бугельними і крісельними підйомниками. На 

схилах встановлені веб-камери, які забезпечують лижників інформацією в 

режимі он-лайн про стан погоди і особливості снігового покриву безпосередньо 

на трасах. Це єдиний в Україні приклад розбудови курорту за темпами розвитку 

при поєднанні новітніх технологій проектування та будівництва. ТК 

«Буковель» став стержнем інтенсивного розвитку туристичної інфраструктури, 

підприємництва у сфері туризму та обслуговування. 

Важливою складовою сервісу є пункти прокату гірськолижного 

спорядження, дорослі і дитячі лижні школи, група інструкторів зі 

сноубордингу, бригада професійних рятувальників, забезпечених усім 

необхідним устаткуванням, аж до вертольотів. 

Сніг, як правило, у Буковелі випадає рано і в значній кількості. Це один з 

найбільш природно збережених куточків Карпат з чудовим лікувальним 

кліматом, фітонцидною рослинністю, прозорим повітрям, дивовижними 

краєвидами, які позитивно впливають як на практично здорових, так і на 

хворих людей в усі пори року. 

Можна виділити сім сфер життя, що завдають свій вплив на туризм і на 

який впливає туризм: 

1.Якість життя – це ключова сфера і тим самим ціль усіх наших зусиль. 

Вона означає здоров'я, безпеку, добробут як громадян країни, так і гостей; 
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роботу, якість житла, можливості для проведення дозвілля, відпочинок 

недалеко від будинку, соціальні контакти, мистецтво і культура, спорт, ігри, 

приватне життя. 

2. Суспільство. Мається на увазі розвиток населення, що піддається 

обчисленню, його склад і запити; щільність населення, віковий склад, кількість 

працездатного населення, соціальна структура; можливість для прийому й 

обслуговування гостей, соціально обумовлений туризм.  

3. Освіта й інформація. Доступ до інформації через ЗМІ; шкільне 

виховання, навчання і підвищення кваліфікації (у тому числі) у туризмі; 

просвітня робота в напрямку здорового способу життя, планування родини, 

усвідомлення себе як частини навколишнього середовища, здійснення 

особистих планів; розширення обріїв; «активна» толерантність. 

4. Економіка. Загальні положення: виробництво і ріст промисловості, 

сільського господарства, прикладних ремесел, сфери послуг.  

5. Захист навколишнього середовища. Упровадження екологічних методів і 

продуктів у промисловість і сільське господарство, вторинна переробка і 

екологічні види енергії, гуманізація ринку праці, створення екологічних 

замкнутих циклів, екологічно відповідальний туризм.  

6. Навантаження на навколишнє середовище. Узагальнення всіх 

необдуманих наслідків нашої діяльності: вихлопні гази, стічні води, 

надлишкове тепло, шум, хижацьке відношення до природи, руйнування 

ландшафтів, знищення лісів, розрив природних замкнутих циклів, 

транспортний хаос, розпад міст, масовий туризм. 

7. Політика. Здатність і можливості уряду; його авторитет і популярність, 

авторитетність прийнятих рішень і далекоглядність, велика мета і направляюча 

лінія, розсудливість, проникливість урядових програм, ступінь кооперації між 

урядом і приватним підприємництвом та туризмом [2, с.278]. 

Різноманітні форми гірськолижного катання і туризму. Любителі гірських 

лиж спрямовуються в гірськолижні центри малих і великих гір. З допомогою 

підйомників туристи «накочують» за день десятки кілометрів спусків. Такий 



42 

обсяг тренувальних навантажень неможливо при інших заняттях фізкультурою. 

Деякі, найбільш досвідчені, любителі подорожей у пошуках романтики і 

гострих відчуттів направляються у віддалені гірські райони, щоб спуститися в 

складних, незнайомих і часом екстремальних умовах по льодовиках, ущелинах, 

лісових масивах за не прокладеними ще маршрутами. Спуски сміливців на 

лижах з гірських велетнів – не нове захоплення гірськолижників. Ще на зорі 

гірськолижного спорту альпіністи нерідко брали з собою лижі, щоб потім на 

узвозі випробувати ні з чим не порівнянне відчуття польоту по сніжних кручах і 

полів. Недарма вважають, що саме альпіністи дали друге, романтичне, 

народження сучасним гірських лиж. Альпіністи були першими, хто у Франції 

систематично використовував гірські лижі наприкінці XIX – початку XX ст. 

Ентузіасти відправлялися високо в гори у пошуках зручних для катання схилів. 

Кожен метр підйому коштував великих зусиль. Однак це не заважало лижникам 

уносить з собою нагору на всяк випадок важку ношу ремонтного спорядження, 

мазей, продуктів і підручників по гірськолижній техніці. 

На межі Івано-Франківської і Закарпатської областей, неподалік від 

відомого Яблунецького перевалу із залізничним і автомобільним 

сполученнями, знаходиться гірськолижний центр Івано-Франківщини – 

Яблуниця. Тут побудовано 10 бугельних підйомників довжиною від 100 до 

1100 м. Характерною особливістю цього курорту є розмаїття трас різного рівня 

складності і, мабуть, найзручніший під'їзд до них. 

Гірськолижний курорт Славське бере початок ще з XVIII ст., коли 

Галичина належала Австро-Угорщині. Тут будувалися готелі, трамплін, 

кліматотерапевтична станція. Нині Славське відновлює славу гірськолижного 

курорту європейського значення. Тут на чотирьох горах прокладені 

гірськолижні траси, які не поступаються відповідним трасам Австрії і 

Швейцарії, працюють крісельні і бугельні підйомники. Славське – місце як для 

професіоналів, так і для аматорів, а також для проведення змагань.  

Інтенсивно розвивається гірськолижний курорт Драгобрат. Він 

знаходиться в Рахівському районі Закарпатської області біля селища Ясиня. Це 
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найвисокогірніша лижна база країни (1400 метрів над рівнем моря). Така 

висота, а також підковоподібна експозиція схилів масиву Свидовець дає змогу 

мати з листопада до травня стабільний сніговий покрив, потужність якого 

місцями досягає 5 м. Це створює просто ідеальні умови для сноубордистів.  

Є дитяча траса і три підйомники. Драгобрат – єдине місце в Україні, де 

можливе катання на сніжниках у червні та першій половині липня. їх довжина  

досягає 500 м. 

Як і Буковель, Драгобрат має добре розвинуте сервісне забезпечення: 

прокат гірського спорядження і сноубордів, ресторани і колиби, дискотека, 

кінозал тощо. Діє група інструкторів, траси освітлюються, планується 

будівництво сучасного готельно-рекреаційного комплексу. 

На сучасному етапі розвитку української держави актуальним є пошук і 

подальше вдосконалення нових форм суспільного виробництва з метою 

отримання прибутку. Туристична сфера в даному випадку є однією з найбільш 

популярних, оскільки часто не потребує великих грошових вкладень. 

Пріоритетами державної політики в туристичній галузі України є: підвищення 

ефективності інформаційно-комунікаційної інфраструктури, наукове 

забезпечення туризму, удосконалення системи підготовки кадрів, збільшення 

обсягу підготовки висококваліфікованих спеціалістів, розроблення і 

впровадження сучасних освітніх технологій.  

Туризм як явище суспільного життя виник давно і зараз займає важливе 

місце в розвитку світової економіки, оскільки на світі немає такої держави, яка 

б нічим не зацікавила туристів. Не є винятком і Україна, яка приваблює 

громадян інших країн своєю унікальністю та неповторністю. Туризм в Україні 

потребує державної підтримки, адже саме розвиток туризму може стати 

потужним поштовхом, який активізує розвиток економіки, сприятиме 

подоланню криз, стане стимулом та джерелом надходжень коштів для охорони 

природного та розбудови соціального середовища, підтримки культурного 

різноманіття [3, с.3].  
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В Україні є всі умови, аби бути багатою державою - починаючи від 

вигідного географічного розташування і закінчуючи глибокими культурними 

надбаннями українського народу. Однак туристична сфера на сьогодні є дуже 

занедбаною. Однією з найважливіших проблем є те, що державна влада не 

бачить у туристичній сфері можливості для швидкого розвитку, а отже, 

отримання прибутку. Ті виняткові зусилля, які ми на сьогодні бачимо, 

переважно мають поодинокий нерегулярний характер і часто залишаються 

незавершеними або взагалі нерозпочатими. Зокрема, у засобах масової 

інформації останнім часом часто пропагується ініціатива державної влади щодо 

перетворення півострова Крим в «Українську Анталію». Так, Агентство 

регіонального розвитку Криму запропонувало проект «екомісто», який 

передбачає поетапний розвиток Сакського району, будівництво міжнародного 

аеропорту, котеджного містечка, готелів, рекреаційних, спортивних комплексів, 

освоєння сільськогосподарських угідь тощо [2].  

Така перспектива є дуже вигідною для України, однак для її реалізації 

потрібно багато часу, зусиль та коштів. Незважаючи на те що український уряд 

уже здійснив перші кроки щодо реалізації даного проекту, вважаємо за 

доцільне наголосити на необхідності розробки цілого комплексу заходів, 

спрямованих на його успішне завершення. І першим з них є законодавче 

регулювання даного питання, адже українське законодавство сильно відстає від 

законодавства розвинених країн світу.  

Отже, на сьогодні в Україні досі немає розробленої єдиної комплексної 

програми розвитку туризму. Попередня програма була розроблена на термін до 

2010 p., а отже, є необхідність у розробці нової, адже саме ця програма й має 

визначити теоретичні засади розвитку туристичної галузі в Україні та основні 

напрями реалізації державної туристичної політики. Розвиток гірського 

туризму є надзвичайно актуальним питанням на сьогоднішній день, однак для 

його подальшого вдосконалення потрібний цілий ряд дієвих заходів з боку 

держави.  
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МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ У СФЕРІ ТУРИЗМУ 

Розглянуто проблеми міжнародного співробітництва у сфері туризму, роль, 

значення, правовий статус та основні напрями діяльності міжнародних 

організацій з метою максимального сприяння розвитку туристичного обміну 

між країнами. 

Ключові слова: міжнародний туризм, міжнародні організації, міжнародні 

конференції, правовий статус, розвиток туризму. 

Постановка проблеми. Просторове розширення світового туристичного 

ринку шляхом освоєння нових туристичних районів, прискорене зростання 

міжнародних туристичних обмінів, транснаціоналізація в туристичному і 

готельному господарстві. Однією з ефективних форм координації зусиль 

держав з розвитку співробітництва у сфері туризму є діяльність міжнародних 

туристичних організацій. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Окремі питання правового 

статусу міжнародних організацій у сфері туризму, а також основні напрями їх 

діяльності вивчали вітчизняні вчені Л.Г. Агафонова, О.О. Любіцева,  

С.І. Попович, В.К. Федорченко, І.М. Школа та ін. Питанням міжнародного 
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співробітництва у сфері туризму присвячені роботи науковців В.І. Азара,  

М.Б. Біржакова, М.І. Волошина, І.В. Зоріна, В.А. Квартальнова, Г.А. Папіряна, 

В.С. Сеніна, А.Д. Чудновського. 

Мета статті. Визначити основні принципи розвитку туризму на сучасному 

етапі. Представити системний виклад основних напрямів діяльності 

міжнародних організацій у сфері туризму, позначити їхній правовий статус. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Постійне розширення 

міжнародного туристичного обміну зумовило необхідність його міжнародно-

правової регламентації та створення різних правових інститутів і міжнародних 

туристичних організацій. Останні відіграють значну роль у встановленні та 

реалізації правил провадження туристичної діяльності на всіх рівнях і всіма 

учасниками туристичного ринку [5]. 

За деякими оцінками, у світі налічується понад 200 міжнародних 

організацій, прямо або побічно пов'язаних з туризмом. Вони характеризуються 

великою різноманітністю, відрізняючись статусом, формами, цілями, колом 

розв'язуваних завдань. Це – різноманітні асоціації, союзи, федерації, комітети, 

бюро, комісії, ради, академії, товариства, ліги, клуби, центри, інститути [1]. 

Міжнародні туристичні організації у сфері туризму поділяють на наступні 

основні групи: світові загального характеру; світові галузевого характеру; 

регіональні загального характеру; регіональні галузевого характеру; 

спеціалізовані; особливі [5]. 

У межах своєї компетенції органи міжнародних організацій ухвалюють 

акти-рекомендації, які, хоча і не виступають імперативними джерелами 

міжнародного права, все ж створюють передумови для виникнення нових 

правових норм або слугують підтвердженням існування звичаїв. Разом з тим, 

міжнародні організації можуть бути наділені повноваженнями ухвалювати 

рішення обов'язкового характеру, оскільки міжнародне право не містить 

положень, які перешкоджають державам надавати міжнародним організаціям 

право видавати обов'язкові для виконання директиви [3]. 



47 

Світові міжнародні туристичні організації загального характеру 

визначають пріоритетні напрями розвитку туризму у світі, встановлюють 

найважливіші принципи туристичної діяльності, сприяють конструктивному, 

заснованому на взаєморозумінні й довірі, співробітництву країн у сфері 

туризму. Головні світові туристичні організації загального характеру це – 

Організація Об'єднаних Націй (ООН – UNO) і Всесвітня туристична організація 

(ЮНВТО – UNWTO). 

ООН була створена у 1945 р., вона функціонує на підставі статуту, 

прийнятого в тому ж році країнами-учасницями конференції у Сан-Франциско 

(США). Саме в рамках ООН були розроблені та прийняті основні міжнародні 

конвенції з питань правового регулювання міжнародного туризму. ООН стала 

організатором ряду міжнародних семінарів та колоквіумів з питань підготовки 

фахівців для сфери туризму, розробки методики статистичного обліку 

міжнародного туризму [1]. 

Крім виконання багатьох функцій, ця найбільша міжнародна організація є 

координатором діяльності держав і національних адміністрацій у сфері туризму 

та міжнародних подорожей. Однією з ефективних форм такої координації 

діяльності є проведення міжнародних конгресів і конференцій, на яких 

обговорюються та ухвалюються документи, що містять різні рекомендації з 

міжнародного співробітництва у сфері туризму. Прийняті ООН резолюції 

містять положення щодо: 

- спрощення туристичних формальностей; 

- забезпечення безпеки туристів та їх майна; 

- технічного співробітництва у сфері міжнародного туризму [2]. 

Одним з останніх актів ООН – є Декларація «Використання туризму для 

досягнення цілей розвитку тисячоліття», що прийнята у вересні 2005 р. в Нью-

Йорку в рамках Генеральної асамблеї ООН. Вона закликає до подальшої 

підтримки програми ST-EP (Стійкий туризм із метою викорінення бідності). 

Питання міжнародно-правового механізму координації діяльності держав у 

галузі туризму, його організаційної структури знаходять постійне відбиття у 
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документах сесій Генеральної Асамблеї ООН. Важливим аспектом підтримки 

миру є постійний, детальний розвиток норм і принципів сучасного 

міжнародного права відповідно до нестійких умов міжнародних відносин [2]. 

Всесвітня туристична організація – провідна міжнародна організація у 

сфері туризму й подорожей. З 23 грудня 2003 р. Всесвітня туристична 

організація має статус спеціалізованої установи Організації Об'єднаних Націй 

відповідно до угоди, затвердженої 58-ю сесією Генеральної Асамблеї ООН. 

ЮНВТО вирішує поставлені завдання через співробітництво з іншими 

міжнародними організаціями (зокрема, з ЮНЕСКО, Всесвітньою організацією 

охорони здоров'я, Міжнародною організацією цивільної авіації, урядовими 

структурами країн-членів ЮНВТО, національними туристичними 

організаціями), установлюючи нові контакти з урядовими, туристичними й 

іншими зацікавленими організаціями різних країн, беручи участь у 

міжнародних, регіональних і національних конференціях, семінарах й  

проектах [3]. 

Важливу роль у правовому регулюванні міжнародного туризму відіграє 

Економічна і Соціальна Рада ООН (ЕКОСОС – ECOSOS), яка стала ініціатором 

скликання в рамках ООН спеціалізованих міжнародних дипломатичних 

конференцій з питань розвитку туризму. Саме з ініціативи ЕКОСОС скликані 

Конференція ООН з митних формальностей (1954 р.), Конференція ООН з 

туризму й подорожей (1963 р.) [3]. 

У рамках ЕКОСОС важливу роботу також виконує Статистична комісія. 

До сфери її діяльності входить прийняття резолюцій з питань стандартизації 

визначень і термінології (зокрема, термінів «тимчасовий відвідувач», «турист», 

«екскурсант»), а також вироблення єдиної методології статистики туризму. 

Статистичною комісією ЕКОСОС був розроблений і прийнятий проект 

основних принципів зі статистики міжнародного туризму [5]. 

Із провідних світових організацій загального характеру відзначимо також 

Всесвітню раду з подорожей й туризму (World Travel & Tourism Council – 

WTTC), Міжнародний союз з туризму (International Touring Alliance – AIT) 
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Міжнародну асоціацію наукових експертів з туризму (International Association 

of Scientific Experts in Tourism – AIEST). В сфері туристичного бізнесу і 

підприємництва діють такі організації, як Всесвітня федерація туристичних 

агентств (World Association of Travel Agencies – WATA), Всесвітня федерація 

асоціацій туристичних агентств (United Federation of Travel Agents’ Associations 

– UFTAA) та ін. 

До світових туристичних організацій галузевого характеру належать: 

Міжнародна асоціація повітряного транспорту (International Air Transport 

Association – IATA), Міжнародний союз автомобільного транспорту 

(International Road Transport Union – IRU), Міжнародний союз залізниць 

(International Union of Railways – IUR), Міжнародна готельна і ресторанна 

асоціація (International Hotel & Restaurant Association – IH&RA), Міжнародна 

асоціація конгресних центрів (International Association of Congress Centres – 

AIPC), Міжнародна рада круїзних компаній (International Council of Cruise Lines 

– ICCL) [4]. 

Серед основних регіональних туристичних організацій загального 

характеру можна виділити Європейську туристичну комісію (European Travel 

Commission - ETC), Туристичну асоціацію країн Азії та Тихого океану (Pacific 

Asia Tourism Association - PATA), Асоціацію туристичної індустрії Америки 

(Travel Industry Association of America - TIAA). 

З регіональних туристичних організацій галузевого характеру найбільш 

відомими вважають Готельну і ресторанну асоціацію Азії та Австралії (Asia and 

Australia Hotel and Restaurant Association - AAHRA), Асоціацію європейських 

авіакомпаній (Association of European Airlines -AEA), Європейську федерацію 

конференц-центрів (European Federation of Conference Towns - EFCT) [4]. 

В групу спеціалізованих міжнародних туристичних організацій входять 

заклади з регулювання різних видів туризму: соціального, молодіжного, 

ділового, екологічного та ін. До цієї групи належать, наприклад, Міжнародне 

бюро з соціального туризму (International Bureau of Social Tourism - BITS), 

Федерація міжнародних молодіжних туристичних організацій (Federation of 
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International Youth Travel Organisations -FIYTO), Міжнародна асоціація ділового 

туризму (Global Business Travel Association - GBTA), Міжнародне 

співтовариство екологічного туризму (International Ecotourism Society - IES) [5]. 

До групи особливих організацій належать організації різного профілю, що 

виконують специфічні функції: відповідають за співробітництво в галузі 

туристичної інформації; регулюють професійну туристичну освіту; керують 

науковими дослідженнями в туристичній сфері; сприяють розвитку 

міжнародного туризму. Ця численна група включає, зокрема, Міжнародну 

федерацію інформаційних технологій і туризму (International Federation for 

Information Technology and Tourism – IFITT), Міжнародне співтовариство 

викладачів туристичних дисциплін (International Society of Travel and Tourism 

Educators – ISTTE), Асоціацію досліджень подорожей і туризму (Travel and 

Tourism Research Association – TTRA) [2]. Сукупність принципів і норм, що 

регулюють діяльність держав у сфері туризму й міжнародних подорожей з 

метою задоволення широкого кола культурних і духовних потреб людини – 

складає інститут міжнародного туристичного права. Норми, що входять у даний 

інститут, забезпечують більш ефективне співробітництво держав у сфері туризму 

та зміцнюють взаємну зацікавленість у їхньому розвитку всіх учасників 

туристичного обміну. У зв'язку із цим багато норм міжнародного права прийняті 

на спеціальних міжнародних конференціях і нарадах з туризму [3]. 

Основні положення найбільш значущих міжнародних нормативних 

документів: 

- Манільська декларація з світового туризму (1980 р.). Декларація 

визначила роль туризму в національній економічній діяльності та у 

міжнародному обміні, його вплив на вирівнювання балансу зовнішньої торгівлі. 

У документі зроблений загальний висновок, що туризм є істотним чинником 

світового економічного розвитку. Поряд із цим, відзначалася особлива 

соціальна роль туризму і був зроблений висновок, що «у практиці туризму 

духовні цінності повинні переважати над елементами матеріального й 

технічного характеру. 
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- Документ Акапулько (1982 р.) визначив першочергові завдання з 

подальшого втілення в життя рекомендацій ВТО щодо розвитку міжнародного 

туризму. 

- Хартія туризму (1985 р.) підкреслила право кожної людини на відпочинок 

і дозвілля. 

- Кодекс туриста (1985 р.) визначив загальні права й обов'язки іноземного 

туриста в країні відвідування. 

- Гаазька декларація з туризму (1989 р.) уточнила місце туризму в 

соціально-економічному житті держав і сформулювала 10 принципів, якими 

повинні керуватися держави при співробітництві у сфері туризму [4]. 

У міжнародній співпраці у галузі туризму чітко окреслилася тенденція до 

вдосконалення, що позитивно впливає на загальний розвиток цієї галузі й 

виявляється у поліпшенні кількісних і якісних показників. Щорічно до 

співпраці приєднуються нові країни, покращуються методи її організації, 

використовуються сучасні інформаційні технології [1]. 

Висновки. Зазначені вище, а також інші документи є важливою гарантією 

розвитку міжнародного співробітництва в сфері туризму. Створення 

міжнародних організацій вносить величезний вклад у розвиток туризму. 

Міжнародне співробітництво у сфері туризму має яскраво виражену 

інтегративну тенденцію й спрямованість на подальше вдосконалювання, що, 

безсумнівно, позитивно відіб'ється на загальному розвитку цієї галузі як у 

глобальному масштабі, так і для кожної країни окремо. 
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

РОЗВИТОК ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ В 

ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

Охарактеризовано поняття туристично-рекреаційного потенціалу, 

розглянуто природні ресурси розвитку рекреаційної індустрії у області, 

проаналізовано розвиток туристично-рекреаційної галузі в області, 

виокремлено головні тенденції та перспективи. Наведено рекомендації щодо 

подальшого розвитку туристично-рекреаційного потенціалу Одеської області. 

Ключові слова: туристично-рекреаційний потенціал, туризм, курорт, 

санаторно-курортне лікування, історико-краєзнавчий потенціал. 

Постановка проблеми. Сьогодні санаторно-курортне лікування, відпочинок 

та туризм є вагомим чинником для розвитку економіки розвинених країн, і для 

тих, які володіють значно нижчим економічним потенціалом. Кожен турист 

інвестує в розвиток інфраструктури та інших галузей економіки, оплачуючи 

послуги готелю або санаторію. Розвиток туризму в регіонах України і, 

звичайно, в Одеській області також, забезпечує соціальну стабільність.  

Туристична діяльність є досить перспективною сферою підприємництва. 

Регіональна (локальна) туристична політика здійснюється в контексті загальної 

національної політики і в максимальному ступені враховує специфіку 

туристського пропозиції і попиту, сучасний і прогнозований рівень розвитку 

туризму в регіонах та окремих центрах. Основними її цілями є створення 

конкурентоспроможного туристичного продукту на основі збереження і 

використання атрактивних елементів місцевого природного та історико-
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культурної спадщини, а також збільшення соціально-економічного ефекту від 

розвитку рекреаційно-туристичної діяльності. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблему розвитку туристично-

рекреаційного потенціалу розглянуто у системі туристичної індустрії у працях 

зарубіжних та вітчизняних учених А. Ю. Алєксандрової, А. П. Мальської,  

О. Ю. Бордуна, В. С. Бовкуна, К. Д. Бокова, Л. В. Криворучко, Н. В. Антонюка, 

І. В. Котова, Ю. М. Федотова, І. В. Востокової, В. Д. Дехтяра, В. І. Дубовського, 

Ю. Я. Рогаля, М. В. Одрехівського, Р. П. Шологона,  О. В. Арбузова. 

Мета статті. Охарактеризувати стан та перспективи розвитку туристично-

рекреаційного потенціалу Одеської області. Проаналізувати стан туристичних 

ресурсів. Розробка рекомендацій щодо вдосконалення програми розвитку 

туризму у області.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Відомо, що на сьогодні 

рекреація та туризм є одним з найприбутковіших видів бізнесу у світі. Цей 

сектор останнім часом стає  важливим у структурі національних економік, і 

розвивається швидкими темпами в країнах, що надають розвитку  рекреації та 

туризму пріоритетного значення. Ця сфера послуг зростає набагато швидше, 

стаючи не тільки дедалі значимішою частиною національних економік, але й 

найважливішим наповнючем державної скарбниці. 

Питанням розвитку рекреації та туризму на сучасному етапі розвитку 

суспільства приділяється все більше уваги, тому що цей вид діяльності для 

багатьох країн та регіонів є стратегічним, знаходиться в сфері пріоритетного 

розвитку багатьох територій, в тому числі України в цілому та Одеського 

регіону зокрема.  

Туристично-рекреаційний потенціал будь-якої території має складну 

ієрархію й включає в себе багато різних елементів з великою кількістю 

компонентів [5]. В багатьох випадках використовується лише формальне 

визначення туристично-рекреаційного потенціалу регіону, без глибокого 

аналізу сутності й специфіки взаємозв’язків, що виникають між різнорідними 

елементами, які входять до складу потенціалу [3]. Тобто, при проведенні 
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аналізу туристично-рекреаційного потенціалу регіону, яке правило, 

враховуються далеко не всі важливі структурні елементи, що призводить до 

неповної та неточної кількісної оцінки, а якісна оцінка, взагалі залишається не 

врахованою [5]. 

Для проведення оцінки туристично-рекреаційного потенціалу території 

необхідно визначити перелік показників, що характеризують компоненти 

потенціалу, за якими може здійснюватись оцінка. Обрана система окремих 

показників повинна вирішувати завдання, пов’язані з підвищенням 

ефективності використання туристично-рекреаційного потенціалу, 

плануванням подальшого розвитку сфери туризму й рекреації, прийняттям 

управлінських рішень щодо доцільності подальшого використання території з 

туристично-рекреаційною метою [5]. 

Одеський регіон вважається одним з провідних туристсько-рекреаційних 

центрів України. Основними природними рекреаційними ресурсами області є 

лікувальні грязі та ропа лиманів, піщані пляжі і мінеральні води. За багатством і 

розмаїтості природних лікувальних ресурсів, а також за кількістю курортно-

оздоровчих установ регіон займає друге місце в Україні після Львівської 

області (понад 600 установ прийому та обслуговування туристів і 

відпочиваючих) [4]. 

Серед численних природних багатств, використовуваних в 

курортному господарстві, важливе місце займають лікувальні грязі. Фізико-

географічні умови Причорномор'я сприяли утворенню мулових сульфідних 

грязей. У них міститься велика кількість мікроорганізмів, які обумовлюють ряд 

важливих фізико-хімічних властивостей. Типовими накопичувачами грязей є 

Куяльницький і Хаджибейський лимани, які характеризуються високим 

вмістом сульфідів і мінерального грязьового розчину. Лікувальні грязі одеських 

лиманів відносяться до грязів з тонким кістяком, з хорошою пластичністю,  

в'язкістю. Запаси грязей обох лиманів досить великі [3]. 

Одним з найстаріших і найбільш відомих курортів, що функціонують на 

основі лікувальних грязей, є Куяльницький. Перший лікувальний заклад - 
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«теплі ванни» - було створено тут у 1833 р за ініціативою військового лікаря   

Е. Андрієвського, який використовував грязі для лікування поранених. Курорт 

працює і сьогодні. Нині в «Куяльнику» три 15-поверхових санаторних корпусу 

на 3000 місць, курортна поліклініка, грязьова лікарня, культурний і торговий 

центри. Бруд Куяльницького лиману використовується всіма здравницями 

Одеси, а також транспортується для курортного лікування в інші області 

України [3]. 

У 60-км від Одеси на піщаній косі, яку з одного боку омиває солоне Чорне 

море, а з іншого боку прісноводний Дністровський лиман, розташований 

популярний кліматичний курорт Кароліно-Бугаз [5]. 

Піщані пляжі області простяглися на 175 км. Більшість пляжів – не 

природні, а рукотворні, що вимагають постійної уваги з-за зсувів. Пляжі і 

спускаються до них паркові зони створюють єдині комплекси з численними 

зручностями для відпочивальників [5]. 

Слабо вирішуваною проблемою одеських пляжів є чистота, як піску, так і 

води узбережжя. Це пов'язано з затіканням стічних вод, частими аваріями 

очисних споруд та культурою самих відпочиваючих. 

Багата база різноманітних лікувально-рекреаційних ресурсів сприяли 

створенню в області понад 700 закладів оздоровлення, лікування і відпочинку, в 

тому числі: 35 санаторіїв, 8 санаторіїв-профілакторіїв, 44 дитячих оздоровчих 

установ, 118 готельних підприємств, 558 баз відпочинку [6]. 

Історико-краєзнавчий потенціал Одеського регіону може задовольнити 

всебічні запити вітчизняних та іноземних туристів завдяки численним 

пам'яткам різних часів.  

Історія Одеси та Одеської області зберігається в експонатах численних 

музеїв, які є справжніми центрами культурно-просвітницької роботи. Одними з 

найбільш відомих музеїв можна назвати Археологічний музей, Історико-

краєзнавчий музей, Музей морського флоту, Музей західного та східного 

мистецтва, Художній музей [3]. 
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Одеса є театральним містом. Тут працюють 6 професійних театрів, 

філармонія, цирк. Афіші Одеських театрів круглий рік пропонують широкий 

репертуар музичних і драматичних вистав, симфонічних та естрадних вистав [3]. 

Одеса надає городянам і гостям міста безліч сучасних культурно-

розважальних центрів. Це різні клуби з казино та ігровими автоматами, із 

залами для гри в більярд, боулінг, теніс. Повсюдно організовуються дискотеки. 

Для дітей – майданчики з атракціонами та дитячі розважальні центри. 

Працюють дельфінарій і аквапарк.  

Сьогодні в Одеській області надають різноманітні туристичні послуги 

понад 400 суб'єктів господарювання, якими розроблено і проводиться понад 

100 туристично-екскурсійних маршрутів по Одеській області і України, і їх 

кількість постійно зростає [6]. 

Рекреаційна індустрія визначається ресурсними можливостями, що 

безпосередньо впливають на отримання нових наукових результатів і нових 

технологій, реалізацію оздоровчих процедур та організацію належного сервісу, 

підготовку і перепідготовку кадрів, курортного виробництва. Тому рекреацію 

слід розглядати, з одного боку, як сукупність природних ресурсів і технологій, а 

з другого – як здатність до розробки, впровадження та передачі нових наукових 

та технологічних досягнень у лікуванні, обслуговуванні та відпочинку [5]. 

Організаційно економічний зміст рекреації полягає в його ресурсних та 

організаційних можливостях, спрямованих на забезпечення населення 

ефективними оздоровчими послугами. Рівень розвитку рекреаційної індустрії 

та організаційна структура визначаються всією сукупністю ресурсів, за 

допомогою яких будуть розв’язані проблеми оптимізації оздоровлення [3]. 

Враховуючи наявний в регіоні природний, економічний, науковий і 

технічний потенціал, його історичні та географічні особливості, стратегічна 

мета перспективного розвитку території полягає в тому, щоб на основі 

оптимального використання природних, матеріально-технічних, трудових, 

інтелектуальних ресурсів створити ефективну економічну систему ринкового 

типу, яка забезпечить матеріальний добробут населення та економічну безпеку 

краю [4]. 
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Одним із стратегічних напрямів розвитку Одеського регіону є його краще 

пріоритетне освоєння рекреаційного потенціалу, вдосконалення оздоровчих та 

сервісних послуг, стабілізація фінансової системи, подолання дефіциту виплат 

заробітних плат усім працівникам галузей виробництва та сфери послуг, 

виготовлення товарів курортного попиту. 

Висновки.  Проведений аналіз туристично-рекреаційного потенціалу дає 

можливість стверджувати, що Одеській регіон має усі сприятливі умови для 

розвитку туристично-рекреаційної галузі і яка б могла стати найкращою серед 

інших регіонів України. Але на сучасному етапі розвитку суспільства більш 

складними стають питання, пов’язані з управлінням сферою туризму та 

рекреації з ефективним використанням туристично-рекреаційних потенціалів 

регіону. Суб’єктивний фактор в управлінні призводить до виникнення проблем, 

вирішення яких вимагає професійного творчого підходу. Тому, управління 

регіональним розвитком туризму та рекреації, в тому числі й туристично-

рекреаційним потенціалом, повинно здійснюватись як синтез двох складових: 

розвитку науково-практичної діяльності у сфері туризму та удосконалення 

методів та підходів в управлінні. 
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ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ГОТЕЛЬНИХ 

ПІДПРИЄМСТВ 

Розкрити зміст і теоретично обґрунтувати шляхи концептуального розвитку 

управління персоналом у готельному  господарстві. Необхідною умовою 

управління персоналом готельного господарства є збільшення акценту на 

якості, з огляду на це, служба управління людськими ресурсами повинна 

забезпечити підприємства індустрії гостинності висококласними 

працівниками. В індустрії гостинності ефективність роботи компанії 

значною мірою залежить від її кадрового складу і взаємин між ними. 

Ключові слова: управління, персонал, готельне господарство, людські ресурси, 

концепція. 

Проблемам теорії, методології і практики управління персоналом 

присвятили велику кількість наукових праць закордонні і вітчизняні 

економісти: Л.В. Балабанова, Н.В. Бунтова, Н.Л. Гавкалова, М.Армстронг,  

Р.А. Бpаймеp [1-5] та ін. 

Світовий досвід дозволив сформувати певну систему знань про теоретичні 

аспекти готельного бізнесу, закономірностей його розвитку і принципів 

взаємодії з іншими сферами послуг, які висвітлені у працях зарубіжних вчених: 

Ф. Бастіа, Т. Хім, Р. Браймера, С. Бартлетта, К. Енертон-Томас, Х.-А. Шреплер, 

Дж. Р. Уокер та ін.  

Розвиток сучасної готельно-ресторанної сфери відбувається в тісній 

кореляції із зовнішніми глобальними процесами, які протікають у світовому 

господарстві, тому постійно слід провадити моніторинг. Готельно-ресторанна 

сфера послуг має невичерпний потенціал для прогресу, вносить вагомий вклад 

в економіку країн, забезпечує масштабні інвестиції у туристично-привабливі 
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регіони, і саме люди визначають сутність і ефективність бізнесу, та є ключовим 

ресурсом будь-якої організації. Через підвищення ролі персоналу у сфері 

готельного господарства, принциповими змінами у змісті праці, викликаними 

застосуванням нової техніки, технологій і методів виробничої діяльності, зріс 

інтерес до персоналу, першорядними стали функції забезпечення 

безперервності обслуговування в індустрії гостинності, які потрібно 

удосконалити в галузі управління персоналом. У свою чергу, сучасному етапу 

розвитку управління персоналом на підприємствах притаманні такі проблеми, 

як недостатня дієвість управління трудовим колективом, низький рівень до 

обґрунтування і розробки кадрової політики, низька ефективність заходів щодо 

наймання персоналу, відсутність систематичного і кваліфікованого оцінювання 

персоналу, низький рівень забезпечення соціального партнерства та оцінювання 

ефективності управління персоналом тощо [1]. 

Як би не намагалося готельне підприємство за усіма показниками 

відповідати світовим стандартам, яку б воно не мало матеріально-технічну базу 

треба пам’ятати, що за всім цим стоїть людина зі своїми потребами, бажаннями, 

вмінням, досвідом якісно працювати. Саме гостинність, працелюбність, 

компетентність персоналу готелю лежить в основі високоякісного 

обслуговування його мешканців, від якого значною мірою залежить якість 

результатів праці. Завдання кожного працівника, спеціаліста, керівника 

готельного підприємства – в повному обсязі оволодіти майстерністю своєї 

професії, постійно розширювати науково-технічний кругозір та вміло 

використовувати свої знання та навички в практичній діяльності, досягаючи 

високої ефективності своєї праці. 

Персонал будь-якого підприємства – це запорука продуктивної роботи, 

особливо це стосується і підприємств готельного господарства, тому проблеми 

управління персоналом гостро стоять у наш час. Менеджер повинен розуміти, 

що на нього працюють люди, які мають різні здібності, характери та звички, 

тому він має ставитися до своїх працівників як до особистостей. Тому служба 
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управління людськими ресурсами повинна бути організована, професійно 

підготовлена, щоб управляти процесами, які дозволили б підприємствам 

індустрії гостинності знайти себе у мінливому середовищі бізнесу. Необхідно 

перейти від практики «управління кадрами» до функції менеджменту 

персоналу, для цього слід докладно вивчити теоретичні джерела та формувати 

на їх основі нову концепцію управління персоналом у сучасних умовах. 

В цілому, управління персоналом – це система взаємозалежних, 

організаційно-економічних і соціальних заходів по створенню умов для 

нормального функціонування, розвитку й ефективного використання 

потенціалу робочої сили на рівні організації [6]. Система управління 

персоналом – це комплекс цілей, завдань і основних напрямків діяльності, 

різних видів, форм і методів роботи, а також відповідного механізму 

управління, спрямованого на забезпечення постійного підвищення 

ефективності виробництва, продуктивності праці та якості роботи [7]. 

Управління персоналом здійснюється за допомогою науково розроблених 

методів. В теорії і практиці управління застосовують три групи методів: 

адміністративні, економічні і соціально-психологічні. 

Адміністративні методи орієнтовані на такі мотиви поведінки, як 

усвідомлена необхідність дисципліни праці, почуття обов’язку, прагнення 

працювати в певній установі тощо, їх вирізняє прямий характер впливу: будь-

який регламентаційний чи адміністративний акт підлягає обов’язковому 

виконанню. 

Економічні та соціально-психологічні методи мають непрямий характер 

управлінського впливу. Не можна розраховувати на автоматичну дію цих 

методів, досить важко визначити силу їх впливу і кінцевий результат [8]. 

За допомогою економічних методів здійснюється матеріальне 

стимулювання колективів та окремих працівників. Соціально-психологічні 

методи управління у свою чергу ґрунтуються на використанні соціального 

механізму. 
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Успіх управління персоналом обумовлюється двома основними 

чинниками:  

1) здатністю організації чітко визначити, що (яка поведінка працівників) 

потрібно для досягнення її мети;  

2) здатністю «вгадати», які методи («сигнали») спонукають працівників на 

бажану поведінку.  

Обидва завдання однаково важливі і складні, особливо в умовах постійних 

змін. Для досягнення мети організації необхідно, щоб працівники мали 

конкретні фахові навики і використовували їх. Інакше кажучи, необхідний 

певний тип виробничої поведінки. Під виробничою поведінкою розуміється не 

тільки технічна вправність (уміння працювати за верстатом, з комп´ютером, 

знання продукту, що виробляється), а й певна поведінка у стосунках з клієнтом 

(здатність працювати з більшим навантаженням, взаємодіяти з колегами тощо), 

тобто навики, які також містять мотивацію [9]. 

У сучасній концепції управління персоналом на перший план почали 

виходити соціально-психологічні методи. Застосування цих методів 

менеджменту передбачає переглянути роль людини на сучасному етапі 

науково-технічного розвитку, коли вона з механічного виконавця роботи 

перетворюється у важливий фактор діяльності підприємства, його капітал, а 

витрати на оплату праці, створення сприятливих умов діяльності, підготовку, 

перепідготовку та підвищення кваліфікації працівників – як особливий вид 

інвестицій. 

До основних принципів сучасного управління персоналом в готельному 

підприємстві можна віднести такі: 

− орієнтація на вимоги законодавства про працю; 

− врахування поточних і перспективних потреб готельного 

підприємства в персоналі, виходячи з його сучасного стану та стратегії 

розвитку, кон’юнктури на ринках праці та готельних послуг, тенденцій руху 

трудових ресурсів; 

− забезпечення умов для стабілізації кадрового складу та мінімізації 

плинності кадрів; 
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− притягнення до співробітництва всіх зацікавлених сторін, у тому числі 

профспілок, з питань формування та реалізації кадрової політики в загальній 

стратегії управління якістю на підприємстві готельного господарства; 

− максимальне піклування про кожного співробітника готелю, 

створення умов для розвитку його творчих здібностей, забезпечення поваги до 

його прав, свобод, думок. 

Отже, саме за умови впровадження та реалізації положень концепції 

управління персоналом стає найбільш ефективним використання здібностей 

співробітників відповідно до цілей підприємства й суспільства [10]. 

Також у сучасній теорії й практиці управління готельним підприємством 

актуалізується маркетинговий підхід. Ефективність управління на принципах 

маркетингу цілком і повністю залежить від здатності управлінського апарату 

оцінювати тенденції ринкових процесів, структурувати їх, зокрема в питаннях 

формування персоналу підприємства. Одним із пріоритетних напрямів розвитку 

теорії управління підприємством готельного господарства стає маркетинг 

персоналу, до визначення якого сформувалося два підходи [11]. 

Відповідно до першого підходу маркетинг персоналу представляється як 

певна філософія ставлення до власного персоналу (як наявного, так і 

майбутнього) з боку підприємства. При цьому кожен працівник розглядається 

як клієнт підприємства, у співробітництві з яким підприємство може вирішити 

деякі проблеми стійкої діяльності й розвитку, а працівник, зі свого боку, 

одержує можливість задовольнити власні потреби й інтереси. 

Згідно з другим підходом, маркетинг персоналу – це практична діяльність 

(функція) служб управління персоналом підприємства з оперативного покриття 

потреб у кадрах на основі наявної інформації про стан персоналу підприємства 

та ринок праці. 

Ці два підходи не суперечать, а доповнюють один одного. При цьому 

перший фактично стає методологічною основою другого. Реалізація першого 

підходу розглядає маркетинг персоналу як один із елементів кадрової політики, 
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втілений у комплекс завдань управління персоналом (розробка цільової 

системи, планування потреби, ділова оцінка, управління кар'єрою, мотивація 

тощо) [7].  

За другим підходом маркетинг персоналу передбачає виділення 

специфічної діяльності - служби управління персоналом. Ця діяльність 

відносно відокремлена від інших завдань кадрової роботи й містить у собі: 

аналіз зовнішніх і внутрішніх факторів, що визначають напрями маркетингової 

діяльності, розробку та реалізацію заходів щодо напрямів персонал маркетингу. 

Напрями маркетингової діяльності щодо формування персоналу 

передбачають: 

− розробку професійних вимог до персоналу; 

− визначення потреби в персоналі за якісними та кількісними 

параметрами; 

− розрахунок витрат на формування й подальше використання персоналу; 

− вибір джерел і шляхів задоволення потреби у персоналі [5]. 

В історичному аспекті виникло і існує 4 основні концепції управління 

персоналом:  

− концепція використання трудових ресурсів, у теоретичну основу якої 

покладена теорія наукового управління Ф. Тейлора;  

− концепція управління персоналом, в теоретичну основу якої покладена 

теорія бюрократичної організації А. Файоля;  

− концепція управління людськими ресурсами, в теоретичну основу якої 

покладена теорія «людських відносин» Елтона Мейо і пост бюрократична 

теорія організації;  

− концепція управління людиною, в теоретичну основу якої покладена 

філософія японського менеджменту, де роль людини в системі управління є 

визначальною, а парадигма управління – гуманістична «не людина для 

організації, а організація для людини». Концепції істотно розрізняються своєю 

філософією, принципами управління, створюваної організаційної структурою.  

Порівняльний аналіз концепцій представлений у таблиці 1. [6-9]. 
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Таблиця 1 

Порівняльний аналіз концепцій управління персоналом 
Критерії 

порівняння 
Концепція 

використання 
трудових 
ресурсів 

Концепція 
управління 
персоналом 

Концепція 
управління 
людськими 
ресурсами 

Концепція 
управління 
людиною 

Підхід до 
організації 

Організація – 
злагоджений 
механізм 

Організація – це 
чітка 

організаційна 
система, де 

узгоджуються 
цілі людини й 
організації 

Організація 
подібна до 
«мозку» з 
різними 

підструктурами, 
які об’єднані 
управлінням, 
контролем, 
інформацією 

Організація – це 
соціальна, 
культурна 
система 

Підхід до 
працівника 

Людина є 
ресурсом, 
деталлю у 

механізмі, яку 
треба правильно 

підібрати і 
стимулювати 

Людина як 
особистість, яка 
володіє своїми 
потребами 

Людина є не 
поновлюваним 
ресурсом, 
елементом 
соціальної 
системи 

Людина – 
самостійний 

суб’єкт, має свої 
цінності, норми 

поведінки 

Парадигма 
управління 

Економічна. 
Людина – фактор 
виробництва 

Організаційно- 
адміністративна. 
Людини – ресурс 

організації 
 

Організаційно- 
соціальна. 
Людина – 
елемент 
соціальної 
організації 

Гуманістична. 
Людина – 

головний суб’єкт 
організації 

 

Наразі персонал вважається одним із тих факторів, які приносять 

організації вирішальний успіх. Саме тому сучасна концепція управління 

підприємством передбачає виокремлення з більшої чисельності 

функціональних сфер управлінської діяльності тієї, яка пов’язана з управлінням 

кадрової складової виробництва – персоналом підприємства. Вкладення в 

людські ресурси та кадрову роботу стають довгостроковим фактором 

конкурентоспроможності та виживання фірми. Управління людьми має 

важливе значення для всіх організацій. Без людей немає організації. Без 

потрібних людей жодна організація не зможе досягти своїх цілей і вижити. 

Людина є найважливішим елементом виробничого процесу на підприємстві. 

Велика складова успіху роботи будь-якого підприємства у сфері готельного 

господарства, забезпечується працівниками, зайнятими на ньому. Саме тому 

сучасна концепція управління підприємством докорінно змінює вибір засобів і 
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методів практичної реалізації завдань управління персоналом з метою 

підвищення ефективності в умовах конкурентоспроможності підприємства [3]. 

Таким чином, основу концепції сучасної системи управління персоналом 

підприємств готельного господарства становить зростаюча роль особистості 

робітника, знання його мотиваційних установок, вміння їх формувати та 

направляти згідно із завданнями, що стоять перед підприємством. Сучасний 

процес управління персоналом містить у собі комплекс інноваційних 

механізмів, організованих навколо взаємодії працівників, активізації творчого й 

організаційного персоналу, інтеграції його зусиль на досягнення поставлених 

цілей. Абсорбуючи традиційні світові підходи до управління людськими 

ресурсами, управлінські процеси виходять на потенційно новий рівень. 

Маркетинг персоналу підприємства готельного господарства є інструментом 

залучення працівника, який своєю працею здатний створювати споживчу 

вартість і володіє більшою міновою вартістю, ніж його робоча сила. 
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В статті відображено маркетингове дослідження ринку ресторанних послуг 

Личаківського району м. Львів. Охарактеризовано розвиток туризму міста, 

відображено основні історичні та культурні пам’ятки району. Визначено 

заклади харчування, що займають лідируючі позиції на ринку ресторанних 

послуг та визначено їх сильні та слабкі сторони. 
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«Місто із запахом кави та шоколаду», «Місто серед дощів», «Серце 

Галицької землі», «Маленький Париж», «Український Лондон», «Культурна 



67 

столиця Європи», «Місто Лева» – це все імена та епітети справжнього 

галицького міста під назвою Львів, яке розкинулось в мальовничому 

Передкарпатті [1]. Воно завжди вабило гостей не лише з усієї України, але із-за 

кордону величчю архітектури та своєрідною кухнею, яка поєднує у собі 

історичні особливості формування кулінарних вподобань та кухні різних 

народів. Гостей міста пригощають заклади із польовою кухнею, ґудзиками на 

щастя, власними настоянками та незвичайним інтер’єром. Щорічно місто 

відвідують мільйон туристів, які прагнуть не лише насолодитися красою міста, 

але й відвідати смачну кухню, тому варто ретельно дослідити насичення ринку 

ресторанних послуг закладами харчування.  Цим обґрунтовується актуальність 

обраної теми. 

Метою роботи є маркетингове дослідження ринку послуг ресторанного 

господарства у Личаківському районі м. Львів. 

Маркетингові дослідження у сфері ресторанного бізнесу цікавлять 

вітчизняних та зарубіжних науковців. Теоретичні та практичні аспекти 

маркетингових досліджень висвітлили у своїх роботах Ассель Генри, Гончарук 

Я.В., Павленко А.Ф., Войчак А.В. , Романенко Л.Ф., Джобер Дэвид., Хейг П. та 

інші. 

Львів – це туристичний центр України. За даними служби туризму й 

курортів при Міністерстві культури й туризму, щорічно Львів відвідує понад 1 

млн. туристів з України, Польщі, Німеччини, Австрії, Білорусі, США й Росії.  

За оцінками львівських турфірм, починаючи з 2007 року місто щорічно відвідує 

близько 1 млн. туристів. За останні два роки, по інформації управління туризму 

Львівської міської ради, завдяки проведенню фестивалів, кількість туристів у 

Львові збільшилася на 30-40%. Беручи до уваги усі вищезгадані показники, 

можна приблизно підрахувати, що реальна кількість туристів знаходиться в 

діапазоні від 560 тис. до 1 млн. осіб. Тобто в середньому Львів щороку відвідує 

780 тис. туристів і ця цифра постійно збільшується. Туристична сфера міста 

істотно впливає на економіку всієї області. Враховуючи такий потік туристів у 

місто, варто звернути уваги чи здатний ринок ресторанних послуг задовільнити 
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потреби гостей у харчуванні. І чи кожен район міста насичений закладами 

громадського харчування однаково. 

Комплекс заходів спрямованих на виявлення та установлення тенденцій і 

закономірностей розвитку ринку послуг називається маркетинговим 

дослідженням. Завданням такого дослідження є: 

- дослідження ринку та його основних суб'єктів, тобто поведінки 

споживачів, конкурентів, постачальників, посередників, контактних аудиторій, 

аналіз та прогнозування кон'юнктури ринку; 

- оцінка конкурентних позицій підприємства та його продукції на ринку і 

розробка на підставі цього рекомендацій з її покращення; 

- розробка рекомендацій щодо формування товарної, цінової, збутової та 

комунікаційної політики підприємства на підставі дослідження ринку; 

- прогнозування збуту на товари підприємства. 

Проведення маркетингових досліджень направлене також на: 

- пошук потенційних споживачів послуг; 

- детальний аналіз потреб існуючих споживачів; 

- розрахунок співвідношення попиту і пропозиції; 

- дослідження поведінки та мотивацій споживачів; 

- визначення конкурентоспроможності товарів і послуг; 

- орієнтація виробництва на «потрібний» товар чи послугу;  

- обрання цільового (спеціального, ефективного) ринку збуту власних 

товарів чи послуг для захоплення частки на конкурентному ринку. 

Ринок послуг ресторанного господарства розвивається швидкими темпами 

та вдосконалюється. Окрім задоволення потреби споживача у їжі, необхідно 

створити атмосферу домашнього затишку та тепла. Однак і цього може 

виявитися замало. У м. Львів функціонує безліч закладів ресторанного 

господарства, що пропонують різноманітну кухню, комплекс додаткових 

послуг та швидке обслуговування. Проте не всі райони міста насичені ними 

однаково. Так, центр міста не лише вражає своєрідною архітектурою, а й 

пропонує чимало місць де можна смачно попоїсти та насолодитися атмосферою 
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Львова. У інших районах, зокрема у Личаківському, такого не спостерігається. 

Проведемо дослідження ринку ресторанних послуг цього району. 

Личаківський район міста Львів охоплює територію північно-східної 

частини. За останніми даними у районі проживає 102 639 осіб. 

Район отримав таку назву через назву його основної дільниці – Личаків [2]. 

На території цього мікрорайону знаходяться Личаківське кладовище, він має 

статус музея-заповідника. Любителі кінематографу можуть відвідати тут 

кінотеатр імені Миколайчука. Один із найбільших стадіонів «Скіф» також 

розміщений у цьому районі. Окрім «Скіфу» на території Личаківського району 

є ще кілька стадіонів. Тут знаходяться «Трудові резерви», який є домашнім 

стадіоном для клубу «Погоня, домашній стадіон СДЮШОР-4 «Школяр». 

Недалеко від «Скіфу» розташований стадіон Львівського національного 

університету імені Івана Франка. У Личаківському районі розташовано чимало 

вищих навчальних закладів, зокрема медичного профілю, а саме Львівський 

національний медичний університет імені Данила Галицького, Львівський 

національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені 

Степана Гжицького. Окрім медичних закладів тут також діють Львівська 

комерційна академія, Прикарпатський інститут імені Грушевського 

Міжрегіональної академії управління персоналом, Львівський державний ліцей 

з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Крут. На території 

Личаківського району функціонують Львівська обласна інфекційна клінічна 

лікарня, Львівська обласна клінічна лікарня, Львівська обласна дитяча клінічна 

лікарня «ОХМАТДИТ», Львівський обласний клінічний діагностичний центр, 

Львівський обласний ендокринологічний диспансер, та багато військових 

госпіталів. На території Личаківського району знаходиться чимало парків та 

ботанічних садів, які є не лише улюбленим місцем відпочинку городян, а й 

мають статус пам'яток садово-паркового мистецтва. До таких пам’яток 

відносяться Майорівський лісопарк та Ботанічний сад Львівського 

національного університету імені Івана Франка. На території цього району 

також знаходяться Львівська обласна рада та Львівська обласна державна 

адміністрація. Район добре забезпечений транспортними зв’язками, а саме 
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трамваями, тролейбусами та маршрутними таксі. На основі вищенаведених 

даних видно, що район насичений цікавими пам’ятними місцями, які 

користуються попитом у туристів. До того ж на території району знаходиться 

чимало установ, працівники та користувачі послуг яких, є потенційними 

споживачами послуг ресторанного господарства. 

Дослідимо, які заклади громадського харчування функціонують на 

території Личаківського району. Результати моніторингу зведемо у таблиці 1. 

Таблиця 1 

Характеристика ринку ресторанного господарства Личаківського 

мікрорайону 

Тип закладу,  
назва Клас Концептуальне 

спрямування Адреса Потужність, 
місць 

Режим  
роботи 

Ресторан  
«Старий Тифліс» вищий грузинська кухня вул. Пекарська, 28 50 11:00 - 23:00

Ресторан  
«Високий замок» люкс європейська, 

українська вул. Високий Замок, 7 150 11:00 - 22:00

Ресторан 
«Єрусалим» вищий європейська вул. Мечникова, 39 28 10:30-22:30 

Піцерія  
«Піраміда»  

бістро з лініями 
роздачі готових 

страв 
вул. Городоцька, 74 40 10:00-23:00 

 

Аналізуючи наведену вище таблицю можна зробити висновок, що 

функціонуючі заклади ресторанного господарства надають послуги харчування 

та відпочинку на високому рівні. Заклади вражають майстерністю 

приготування страв європейської, української та грузинської кухні. Інтер’єр 

ресторанів, декоративні елементи, форма обслуговуючого персоналу 

відповідають загальній концепції. Висококваліфікований персонал досконало 

знає меню та технологію приготування страв, має охайний зовнішній вигляд. 

Ресторани відповідають класу до якого вони відносяться. Додатково за окрему 

плату також надаються послуги організації банкету, виїзного обслуговування, 

доставка страв додому. Окрім ресторанів на території досліджуваного району 

функціонує піцерія, особливістю якої є приготування страв за рецептами, які 

гості самі пропонують. Цінова політика закладів є досить високою та 

недоступна для середнього рівня достатку. 
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Окрім туристів потенційними гостями закладів харчування є жителі 

мікрорайону, працівники установ, що там функціонують, учні та студенти 

навколишніх навчальних закладів. Враховуючи це, варто зазначити, що ринок 

послуг ресторанного господарства Личаківський мікрорайон недостатньо 

насичений закладами харчування. Враховуючи інтенсивний туристичний потік 

та контингент місцевого населення варто забезпечити ринок закладами 

харчування, які б мали доступну цінову політику. Окрім того варто звернути 

увагу на те, що дуже мало ресторанів чи кафе які пригощали б українською 

кухнею та розробляли концепцію свого закладу в цьому стилі. 

Отже, дослідивши ринок ресторанний послуг, а саме діючі заклади 

харчування та потенційних споживачів, Личаківського району м. Львів було 

визначено, що діючі заклади не можуть задовольнити потреби потенційних 

споживачів послуг. Тому доцільним є побудова закладів харчування, які були б 

орієнтовані на споживача із середнім рівнем достатку, розробити систему 

знижок для студентів та постійних гостей. Для підвищення попиту варто 

розробити концепцію закладу у традиційному українському стилі, що не 

залишить байдужим жодного гостя. 
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У статті відображено характеристику біологічно активних речовин, які 

використовуються для приготування холодних напоїв функціонального 

призначення. Обґрунтовано доцільність їх використання для оздоровлення 

організму.  
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Кожен заклад ресторанного господарства прагне приємно вразити 

споживача та зробити його відпочинок не лише приємний, але й корисним. До 

того ж, кожен гість бажає спробувати щось нове. Для заохочення гостей та їх 

оздоровлення варто використовувати новітні технології у приготуванні напоїв. 

На сучасному етапі в світовій практиці спостерігається тенденція до створення 

харчових продуктів функціонального призначення. Особливо інтенсивно в 

цьому напрямку розвивається галузь безалкогольних напоїв. Одним із 

найперспективніших шляхів розроблення такої продукції є використання 

нетрадиційної рослинної сировини, зокрема лікарської, яка є природним 

джерелом біологічно активних речовин (БАР) [1]. Використання таких 

технологій сприяє не лише покращенню смакових властивостей напою, але й 

його енергетичної цінності та оздоровленню споживачів. На території України 

напої функціонального призначення майже не використовуються, а потреба в 

інноваціях приготування зростає. Тому обрана тема є досить актуальною в наш 

час. 

Метою роботи є узагальнення та характеристика біологічно активних 

речовин, що використовуються для приготування холодних напоїв 

функціонального призначення. 

Інноваційні технології у приготуванні напоїв функціонального 

призначення розглянуто у таких вчених як: Домарецький В.А.,   

Прибильський В.Л., Михайлов М.Г., Ермаков А.І., Арасимович В.В.,  

Романова С.В., Ковальов С.В., Кобзар А.Я., Абрамова Ж.И., Оксенгендлер Г.І. 

та багато інших науковців.  

Продукти, які ми звикли вживати в їжу, можуть приносити організму 

людини набагато більше користі, ніж можна собі уявити. Правильне поєднання 

та використання інгрідієнтів допоможе створити нові цікаві та корисні напої. 

Розглянемо детальніше, що являють собою напої функціонального 

призначення.  
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Їх можна охарактеризувати як продукти, які призначені для 

систематичного вживання в їжу в складі звичних раціонів людей різних вікових 

груп, що здатні попереджати виникнення захворювань та покращувати стан 

здоров’я за рахунок своїх функціональних нутрієнтів. Нутрієнти – це складові 

частини натуральних харчових продуктів, які організм використовує для 

побудови, оновлення та нормального функціонування органів, тканин і клітин, 

а також як джерело енергії для виконання роботи і забезпечення 

життєдіяльності організму в період спокою [2]. 

Напої є одним з нових видів функціональних продуктів, оскільки 

технологія їх виробництва не є занадто складною, а відсутність термічної 

обробки дозволяє максимально зберігати в продукті вітаміни та інші корисні 

речовини. Крім того, розчинені активні речовини швидше всмоктуються і 

засвоюються. 

Найчастіше для приготування новітніх напоїв функціонального 

призначення використовують такі речовини: 

- гідроколоїди (харчові волокна, пектин);  

- цукрозамінники (сорбіт, ксиліт);  

- рослинні екстракти;  

- вітамінно-мінеральні комплекси;  

- комплекси поліненасичених жирних кислот. 

Харчові волокна – це компоненти рослин або рослинних продуктів, які не 

перетравлюються шлунково-кишковим трактом. Основним джерелом харчових 

волокон є фрукти, овочі і злаки, шкірка плодів, яку ми часто так ретельно 

знімаємо перед вживанням. Оптимальна їх кількість забезпечує нормальне 

функціонування організму. Найкращим джерелом харчових волокон є висівки. 

Вони багаті різними мікроелементами: магній, калій, фосфор, протеїн, білки, 

насичені кислоти. Клітковина висівок корисна ще й тим, що відмінно вбирає 

воду. Пектин – це полісахарид, тобто складна хімічна сполука, що міститься у 

водоростях та фруктах. Його споживання позитивно впливає на організм, а 

саме: 

- стабілізує обмін речовин; 
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- знижує холестерин; 

- покращує периферичний кровообіг; 

- нормалізує перистальтику кишечника: володіючи обволікаючими і в'яжучі 

властивості, він сприятливо діє на стан слизової оболонки всього шлунково-

кишкового тракту; 

- при виразкових захворюваннях проявляє легку знеболювальну та 

протизапальну дію [3]. 

Серед цукрозамінників при виготовленні напоїв функціонального 

призначення  промисловості використовують сорбіт. Це шестиатомний спирт, 

який ще називають глюцитом. Найбільше сорбіту виявлено у горобині. Для 

продуктів харчування його добувають з крохмалю. Він повністю засвоюється 

організмом і рекомендується хворим на цукровий діабет. Додавання цієї 

добавки в напої допомагає росту кишкової мікрофлори, що синтезує вітаміни, 

очищенню печінки, нирок, жовчного міхура і проток.  В якості замінника цукру 

при приготуванні напоїв можна використовувати ксиліт. Це натуральний цукор, 

природного походження, що міститься в багатьох фруктах і овочах та має смак 

звичайного цукру. Засвоєння ксиліту також майже не залежить від рівня 

інсуліну в крові та знижує рівень глюкози, тому його корисно використовувати 

при цукровому діабеті. До того ж, ксиліт не втрачає і не змінює своїх 

властивостей при тепловій обробці, що дозволяє використовувати його при 

приготування холодних та гарячих напоїв. 

Найвищим показником ефективності та безпечності при приготуванні 

напоїв є рослинні екстракти. Наприклад, напої, які містять екстракти лікарських 

рослин, здатні виконувати профілактично-лікувальну функцію, активізуючи 

захисні сили організму, а також можуть покращувати смак та аромат напою. 

Відомо, що серед рослин із лікувальною дією розрізняють: заспокійливі, 

спазмолітичні, снодійні, знеболюючі, тонізуючі, ранозагоюючі та інші види 

трав. Серед ботанічних сполук, які найчастіше зустрічаються у складі 

функціональних напоїв, виділяють: женьшень (посилює перебіг енергетичних 

процесів та полегшує переносимість стресових ситуацій), гінко білоба 
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(покращує процеси запам’ятовування), ехінацея (сприяє посиленню імунного 

захисту організму), ромашка (чинить заспокійливий ефект), м’ята (освіжаюча та 

охолоджуюча дія на організм). Нутрицевтики у виробництві функціональних 

напоїв представлені ягодами асаї, чорницею, ацеролою та мають на меті 

виконання антиоксидантних функцій у складі цих напоїв. 

Сучасні вітамінно-мінеральні комплекси  є харчовими добавками, 

спрямованими на забезпечення організму необхідними мінералами, вітамінами 

та іншими різними поживними речовинами. Використання таких добавок у 

приготуванні напоїв призводить до зміцнення здоров’я та нормалізації 

обмінних процесів. Група вітамінів, якими насичують напій, представлена 

кількома найчастіше вживаними вітамінами: вітамін С (який виконує функцію 

антиоксиданту), вітаміни групи В – ніацин, пантотенова кислота, піридоксин, 

ціанокобаламін (сприяють посиленому енергетичному обміну, покращують 

роботу імунної системи організму). Особливо важливим є додавання до напою 

мінеральних речовин. Особливістю цієї групи є те, що вода, яка є в основі 

напою, сама по собі містить певний набір мінералів, а також те, що процес 

додавання їх є нескладним. Так, артезіанська вода містить в собі двоокис 

кремнію, а також кальцій та магній у невеликих кількостях. Важливими 

компонентами для приготування нових напоїв є такі електроліти, як натрій та 

калій, функція яких полягає у сприянні ефективному переміщенню поживних 

речовин у клітини, що покращує функціонування органів.  

Додавання до напоїв білкових компонентів необхідно для відновлення 

м’язевої тканини, тому рекомендується для споживання людям, які активно 

займаються спортом. Ненасичені жирні кислоти руйнуються при термічній 

обробці, через це вони використовуються лише для приготування холодних 

напоїв. Джерелами цього комплексу можуть бути: насіння льону та олій з 

льону, гірчичне та соєве масло, пророщена пшениця. Особливістю цих 

компонентів є те, що вони мають високий осмотичний тиск, такий самий, як 

плазма крові, тому швидко всмоктуються після вживання і відновлюють втрати 

води і солі, що виникають внаслідок фізичних навантажень. Органолептичні 

властивості напою зовсім не змінюються після додавання кислот, оскільки 
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білки мають добру розчинність та високу дисперсність, при цьому напій 

залишається прозорим та однорідним за своєю структурою. 

Біологічно активні речовини можна додавати до звичних для нас холодних 

напоїв та покращувати стан свого організму. Окрім цього, варто додати до 

щоденного раціону мало відомий нам напій - смузі. Це густий напій, який 

приготовлений до стану пюре натуральних інгредієнтів, а саме: свіжих або 

заморожених фруктів, овочів та ягід. Для приготування смузі можна також 

використовувати молоко, кефір, йогурт, морозиво та вершки у поєднані з 

горіхами, сиропом, медом, імбиром тощо. Натуральна сировина, що міститься у 

складі напою містить багато вітамінів та харчових волокон. Так, наприклад, 

ягоди містять велику кількість антиоксидантів та сприяють виведенню токсинів 

з організмі. Звичайна порція овочевого чи фруктового смузі може замінити 

триденну норму вітамінів, допомагає справитися із відчуттям голоду, 

відновлює сили, насичує і не створює важкості у шлунку. Смузі вже є напоєм 

функціонального призначення, проте для кращого засвоєння організмом 

поживних речовин та оздоровлення варто додавати до них біологічно активні 

речовини. Таке поєднання користі та смаку не залишить байдужим жодного 

споживача, що піклується про власне здоров’я.  

Отже, запровадження новітніх технологій приготування напоїв, 

функціонального призначення, у закладах ресторанного господарства є 

необхідним аспектом покращення здоров’я гостей. Адже вони сприяють 

покращенню роботи системи травлення, запобігають захворюванням, 

тонізують, збагачують організм корисними елементами та мінералами. 

Виробництво функціональних напоїв є перспективною сферою харчової 

промисловості, оскільки може покращити рівень здоров’я мешканців країни, 

забезпечуючи їх корисними речовинами, які вони не мають змоги або часу 

отримати у своєму звичному раціоні. 
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СУТНІСТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО МАРКЕТИНГУ У 

РЕСТОРАННОМУ ГОСПОДАРСТВІ 

У статті висвітлено сутність та значення стратегічного маркетингу в 

ресторанному господарстві і визначено його принципи та інструменти. 

Обгрунтовано доцільність застосування маркетингових стратегій для 

успішної діяльності закладу ресторанного господарства. 

Ключові слова: заклад ресторанного господарства, сфера гостинності, 

стратегія, стратегія управління,стратегічний маркетинг. 

У сучасних умовах господарювання кожне підприємство ресторанного 

господарства забезпечує ефективне управління своєю маркетинговою 

діяльністю. Зокрема, йому необхідно знати, як дослідити ринкові можливості, 

як провести відбір цільових ринків, як розробити ефективний комплекс 

маркетингу й успішно управляти втіленням у життя маркетингових зусиль. 

Заклади ресторанного господарства застосовують стратегічний маркетинг з 

метою пошуку рішень, спрямованих на задоволення потреб і отримання у 

споживачів переваг порівняно з конкурентами. Обґрунтоване маркетингове 

рішення допоможе закладу функціонувати в несприятливому зовнішньому 

середовищі. Стратегічний маркетинг залежить від ситуації, у якій знаходиться 

підприємство, тому маркетингові програми, як короткострокові, так і 

довгострокові, потребують розроблення і застосування такої стратегії, яка за 

заданих умов максимально відповідала б державній економічній політиці і 
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водночас забезпечувала б комерційним структурам необхідну ефективність, 

рентабельність і матеріальну зацікавленість у результатах праці. Цим і 

обґрунтовується актуальність обраної теми.  

Метою роботи є визначення суті та значення стратегічного маркетингу для 

підприємств ресторанного господарства. 

Проблемі обґрунтування сутності й змісту стратегічного маркетингу в 

ресторанному господарстві присвячували роботи багато вітчизняних та 

зарубіжних учених, а саме: Ансофф І., Геєць В., Герасимчук В., Вірсема Ф., 

Койк Л., Котлер Ф., Ламбен Ж., Степанова О., Куденко Н., Панкрухін О. та 

багато інших. 

Визначимо сутність поняття «стратегічне управління». Розробкою питання 

стратегічного управління займалось багато вчених, кожен з них вкладав у це 

поняття своє бачення. Шендел і Хаттен визначали стратегічне управління як 

процес визначення і встановлення зв’язку між підприємством та її оточенням, 

що складається з реалізації обраних цілей і досягнення бажаного рівня 

стосунків з оточенням через розподіл ресурсів, що дозволяє ефективно і 

результативно функціонувати фірмі та її підрозділам. Пірс і Робінсон 

зазначають, що стратегічне управління – це набір рішень і дій по 

формулюванню і виконанню опрацьованих для досягнення цілей фірмою.  

М. Туленков зазначає, що це встановлена на тривалий період сукупність норм, 

орієнтирів, напрямів, сфер, засобів і правил діяльності, що забезпечують 

зростання і високу конкурентоспроможність організації, які зміцнюють позиції 

на ринку, підвищують здатність до виживання в конкретній ситуації. 

Найповніше стратегічне управління визначає Віханський О. Він бачить 

стратегічне управління як управління організацією, яке спирається на людський 

потенціал як на основу організації, яке орієнтує виробничу діяльність на запити 

споживачів, гнучко реагує і проводить своєчасні зміни в організації, що 

відповідають вимогам з боку споживачів і дозволяють досягти конкурентних 

переваг, і це дає можливість організації виживати в довготерміновій 

перспективі і досягти при цьому своїх цілей.  
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Компонентом стратегічного управління є стратегічний маркетинг. Це 

процес, який здійснюється організацією з метою досягнення показників, що 

перевищують середньоринкові, шляхом систематичного проведення політики 

створення товарів і послуг, здатних забезпечити споживача товарами більш 

високої цінності, ніж у конкурентів. Під стратегічним маркетингом також 

розуміють процес генерації та вибору довгострокових цілей та стратегій всієї 

організації або її підрозділів шляхом зіставлення наявних конкурентних переваг 

і можливостей. Концептуально стратегічний маркетинг – це насамперед 

орієнтація на потреби споживачів. Роль, яку він відіграє в управлінському 

процесі, полягає у спостереженні за еволюцією заданого ринку та пошуку 

потенціальних ринків або їх сегментів. Стратегічний маркетинг спрямовує 

діяльність закладу ресторанного господарства на привабливі економічні 

можливості, зокрема такі можливості, які є адаптованими до її сильних сторін, 

та здатні забезпечити потенціал для її зростання заснований на задоволенні 

потреб споживачів. У спрощеному вигляді основна філософія стратегічного 

маркетингу полягає в тому, щоб мотивувати підприємство виробляти саме ті 

продукти чи послуг, які потребує споживач, а не намагатися продати ті, які 

вдалося виробити.  

Стратегічний маркетинг відіграє дуалістичну роль у закладах ресторанного 

господарства. З одного боку, він є механізмом управління розвитком 

продуктового портфеля, з іншого – формування й розвитку 

конкурентоспроможного закладу. Він є основою маркетингових процесів, і, на 

відміну від тактичного та оперативного маркетингу, розпочинає вплив у 

момент замислу майбутнього товару чи послуги й супроводжує його протягом 

всього життєвого циклу. Якщо розглядати стратегічний маркетинг як стадію 

життєвого циклу продукту, він відображає просторовий аспект процесу, в той 

час як управлінські функції – часовий. Інтенсивність стратегічного 

маркетингового втручання у розвиток продукту є різною, отже, й різні завдання 

у межах даних стратегічних процесів будуть виконуватися. Стосовно 

конкурентоспроможності підприємства, його сенс полягає у тому, щоб 
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встановити, яку перевагу (переваги) може отримати організація, запровадити 

механізм досягнення, накопичування й захисту зазначених конкурентних 

переваг. 

Стратегічний маркетинг також трактують як систему організації діяльності 

підприємства із розробки виробництва і збуту товарів і надання послуг на 

основі комплексного вивчення ринку та реальних запитів покупців. Саме 

стратегічний маркетинг забезпечує адаптацію діяльності підприємства до 

ринкових умов, ліквідацію розриву між його стратегією і конкурентним 

середовищем, реалізацію стратегічних можливостей підприємства. У всьому 

світі прийнято починати бізнес із стратегічного маркетингу. 

У процесі формування стратегії управління керівництвом підприємства 

ресторанного господарства створюється підсистема функціональних стратегій, 

які розробляються щодо визначальних напрямків діяльності підприємства.  До 

основних функціональних стратегій, що розробляються як окремі блоки в 

рамках головної стратегічної концепції, належать фінансова, маркетингова, 

виробнича, стратегія управління персоналом та ін. Реалізація функціональної 

маркетингової стратегії спрямована на створення комплексу конкурентних 

переваг й ефективне використання підприємством можливостей з боку ринку 

для досягнення його стратегічної мети [2]. 

Маркетингова стратегія у ресторанному господарстві є:  

 – є довгостроково орієнтованою, проявляється у довготривалому терміні 

реалізації, тобто націлена на довгострокове ринкове зростання підприємства, а 

не на отримання короткострокового прибутку; 

 – є засобом реалізації маркетингових цілей підприємства;  

– базується на результатах маркетингового стратегічного аналізу: 

пов’язана з дослідженням маркетингового середовища, тому основою і 

необхідною передумовою її формування є маркетинговий стратегічний аналіз;  

– має певну підпорядкованість в ієрархії стратегій підприємства, є 

складовою частиною стратегічної піраміди підприємства: маркетингова 

стратегія є складовою частиною процесу маркетингового стратегічного 

планування і тому повинна бути узгодженою як із завданням підприємства і з 
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загальнокорпоративною стратегією, так і зі стратегіями нижчих стратегічних 

рівнів підприємства; 

 – визначає ринкове спрямування діяльності підприємства, тобто ринкові 

напрями його діяльності (стосовно споживачів або/та стосовно конкурентів);  

– виявляє сильні сторони підприємства, які дозволяють йому отримати 

перемогу в конкурентній боротьбі, тобто визначає конкурентну перевагу 

підприємства; 

 – є складовою частиною певного процесу – процесу формування 

маркетингової стратегії, який має певну логіку, послідовність і циклічність [3]. 

У закладах ресторанного господарства стратегічний маркетинг функціонує 

на основі певних принципів та засобах їх досягнення (таблиці 1). 

Таблиця 1 

Принципи та інструменти стратегічного маркетингу у ресторанному 

господарстві 
Принципи Засоби його реалізації 

Концентрація товарної політики 
на слабких сторонах конкурентів 

зосередження наявних фінансових, виробничих та 
інтелектуальних ресурсів на випуску продукції, 
пов’язаної або з найбільшим потенційним успіхом, 
або з орієнтацією на слабкі сторони конкурентів 

Концентрація уваги на сильних 
сторонах власної споживчої 
цінності 

забезпечення найвищих якісних показників продукції 
на всіх етапах якості 

Використання сприятливих 
шансів ринкового середовища 
підприємства 

моніторинг ринкового середовища закладів 
ресторанного господарства 

Здійснення інноваційної 
діяльності на засадах маркетингу 

впровадження нововведень з врахуванням вимог 
ринку та можливостей підприємства 

Використання синергії ресурсного 
потенціалу підприємства 

оптимізація всіх видів наявних ресурсів для 
забезпечення взаємодії потенційних факторів 
досягнення бажаного для підприємства успіху 

Відповідність потребам часу узгодження цілей і засобів їх реалізації 
Створення цільової керованої 
маркетинго-орієнтованої 
організації 

розробка зваженої концепції управління діяльністю 
підприємства на основі відповідної стратегії розвитку 

Компенсація ризику завчасне визначення тих заходів, які дозволять 
мінімізувати його появу чи вплив 

Використання можливостей 
кооперації чи спільного 
виконання певних бізнес-проектів 

формування конкурентних переваг у реалізації 
обраної стратегії 

Простота зрозумілість стратегії для персоналу, задіяного у 
виконанні сформульованих на її основі завдань 
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Основою побудови маркетингової стратегії  у сфері ресторанного 

господарства є сегментація ринку. Маркетингова сегментація формує 

сукупність принципів і базових рішень, пріоритетних цілей і напрямків 

діяльності, що визначають характер тактичних маркетингових рішень та дій 

підприємства. Вона ж допомагає вибрати найбільш привабливі цільові ринкові 

сегменти, задоволення потреб яких допоможе підприємству максимізувати 

прибуток. Щоб бути ефективною, маркетингова стратегія повинна ґрунтуватися 

на глибокому знанні ринку, а здійснення її вимагає відповідних планів 

проникнення на ринок, а також політики збуту, ціноутворення і реклами. Без 

цього навіть найкращий план має небагато шансів на успіх.  

Таким чином стратегічний маркетинг можна визначати як найважливішим 

елементом успіху закладу ресторанного господарства. У такому контексті він 

тісно пов'язаний із характеристиками та особливостями організаційної 

культури закладу, відображає всі переваги і недоліки, дає змогу змістовно 

формувати стратегію розвитку закладу. 
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ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ  
У статті розглянуто поняття та види стратегічного маркетингу в готельно-

ресторанному бізнесі. Проаналізовано важливість впровадження 
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стратегічного маркетингу для ефективного функціонування підприємства на 

ринку.  

Ключові слова: стратегія, маркетинг, бізнес, ринок, послуги. 

Готельно-ресторанний бізнес є перспективною галуззю економіки України 

та основною складовою туристичної галузі нашої держави. Прискорений 

розвиток туристичної галузі, прагнення підприємств до отримання найвищого 

прибутку та зростаюча платоспроможність споживачів послуг сприяють 

розширенню та урізноманітненню готельно-ресторанної діяльності. Готельно-

ресторанний бізнес забезпечує розвиток туристичної галузі, економіки країни 

загалом та є складовою сфери обслуговування, що в свою чергу впливає на 

зайнятість населення, сприяє наповненню держбюджету, залученню капіталів 

та розвитку інфраструктури. 

В умовах конкурентного ринку послуг гостинності, підприємства 

готельно-ресторанного бізнесу та туризму при обслуговуванні туристів та 

інших категорій громадян повинні забезпечити не лише високий рівень 

комфорту проживання, але й постійно підвищувати рівень сервісного 

обслуговування клієнтів, пропонувати широкий вибір додаткових та супутніх 

послуг, в тому числі інформаційні, побутові, посередницькі, послуги бізнес-

центру, організації дозвілля та ін. Актуальним є впровадження стратегічного 

маркетингу для більш ефективного функціонування підприємства на ринку.  

Розвиток готельно-ресторанної сфери, приведення якості туристичних послуг 

до міжнародних стандартів, впровадження нових видів і форм обслуговування 

можливий лише при впровадженні стратегічного маркетингу, що дозволить 

розвинути бізнес та повніше задовольняти потреби клієнтів. 

Метою статті є ефективне впровадження в діяльність сучасних 

підприємств стратегічного маркетингу як перспективи розвитку готельно-

ресторанного бізнесу.  

Дослідженнями стратегічного маркетингу займались багато відомих 

зарубіжних і вітчизняних вчених, серед яких: Ф. Котлер, Л.С. Зігель,  

Т.К. Литвиненко, В. Касенін, Т. Ткаченко, З.І. Тимошенко, Ю.Н.Борисова,  

Н.И. Гаранин, Ю.В. Забуев, А.И. Сеселкин та інші. 
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Стратегічний маркетинговий підхід до ведення бізнесу все більше стає 

основою формування конкурентної стратегічної перспективи підприємства в 

сучасних умовах. Призначення стратегічного маркетингу полягає у 

взаємоузгодженні маркетингових цілей із можливостями підприємства, 

вимогами споживачів, використанні слабких позицій конкурентів і власних 

конкурентних переваг. 

Фатхудінов Р.А. вважає, що стратегічний маркетинг – це діяльність по 

розробці нормативів конкурентоздатності організації і товарів, що нею 

виробляються на основі досліджень стратегічних потреб, цінностей, товарів і 

ринків. Стратегічний маркетинг є першою стадією життєвих циклів об’єктів 

(соціально-економічних, виробничих, технічних, технологічних та інших 

систем) і першою загальною функцією управління (менеджменту) [1, с. 255]. 

Американський вчений Джордж Дей вважає, що «стратегічна 

маркетингова діяльність базується на основних чотирьох виборах (АААА 

(arena, advantage, access, activities)). Аrena (арена) – це та сфера, яку бізнес 

визначає для своєї діяльності, ті сегменти ринку, на яких він буде 

обслуговувати споживачів. Аdvantage (перевага) – це найбільш висока цінність 

для споживача, яка є лакмусовим папером для перевірки конкурентоздатності 

організації. Аccess (доступ) – це вихід на потрібний ринок через відповідні 

канали дистрибуції та комунікацій. Аctivities (діяльність) – це асортимент та 

масштаби, тобто що саме та скільки бізнес буде пропонувати ринку» [2, с. 345]. 

Дмитрук М.М. стверджує, що стратегічний маркетинг – це 

інтелектуальний вид діяльності з вивчення, маркетингового аналізу та 

прогнозування стану зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства з 

метою участі у визначенні місії та цілей підприємства, розробці стратегії його 

розвитку та формуванні сприятливих передумов ефективної її реалізації, що 

забезпечило б підприємству досягнення конкурентних переваг. На думку 

вченого, предметом стратегічного маркетингу є участь маркетингу в системі 

стратегічного управління підприємства, у тому числі [3]:  

– маркетинговий аналіз та прогнозування стану зовнішнього та 

внутрішнього середовища підприємства; 
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 – участь у визначенні його місії та цілей;  

– вибір та обґрунтування загальнофірмової стратегії;  

– участь в управлінні портфелем бізнесу;  

– сегментація ринку; 

 – позиціонування; 

 – розробка стратегії маркетингу;  

– розробка програми тактичного маркетингу та ін.. 

Споживач став розглядатися як суб’єкт, який самостійно приймає 

стратегічні рішення в організації споживчої діяльності. Тому сьогодні 

стратегічний маркетинг – це насамперед орієнтація на потреби споживачів. 

Споживчий маркетинг — це така стратегія охвату базового ринку, за якої 

підприємство розглядає кожного споживача як окремий сегмент ринку, і 

пристосовує свою структуру маркетингу до його особливих вимог. Більше того, 

Ж.-Ж. Ламбен розрізняє наступні різновиди диференційованого маркетингу: 

стратегія функціональної спеціалізації; стратегія спеціалізації по клієнту; 

змішана стратегія [4, c. 278].  

Стратегія функціональної спеціалізації — це коли фірма виконує одну чи 

кілька функцій, але охоплює широкий спектр споживачів. Межі ринку 

визначаються вузько по функціям і широко — за групою споживачів.  

Стратегія спеціалізації по клієнту — це коли фірма визначає межі свого 

ринку широко за функціями і вузько за клієнтами. Фірма концентрує увагу на 

потребах визначеної групи клієнтів. Сюди можна віднести альпготелі, що 

обслуговують споживачів, які відпочивають на гірськолижних курортах.  

Змішана стратегія — коли фірма диверсифікує свою діяльність: пропонує 

різні функції і/або обслуговує різні групи споживачів.  

Найважливіша проблема будь-якого підприємства сфери послуг, що 

працює в сьогоднішніх ринкових умовах, – це проблема його виживання, 

забезпечення його безперервного розвитку й успішного функціонування.  

Маркетингова стратегії розвитку готелю – це ефективне вирішення цієї 

проблеми. Стратегія готельного бізнесу розробляється на основі досліджень і 
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прогнозування кон’юнктури ринку готельних послуг, інвестиційного клімату, 

законодавчої бази країни, вивчення покупців послуг, готельного продукту, 

конкурентів, тобто постійного моніторингу внутрішнього та зовнішнього 

середовищ діяльності готелю. Діяльність підприємства готельного бізнесу буде 

найбільш успішною лише в тому випадку, коли вихід підприємства на ринок 

готельних послуг буде не стільки добре продуманий і всебічно обґрунтований, 

скільки виходитиме з довгострокових цілей. Важливою є послідовність 

систематичних дій, яка спроможна допомогти при визначенні стратегії [5, с.78]. 

Тільки завдяки комплексному використанню методів і моделей у певній 

логічній послідовності можна отримати реалістичну картину для стратегічного 

планування. Вибираючи стратегію, готелям, залежно від конкретної ситуації, 

доцільно застосовувати такі інноваційні стратегії: 

 1. BTL-стратегія – це стратегія готелю, яка передбачає цілеспрямовану 

діяльність щодо впливу на споживача в момент прийняття рішення про купівлю 

послуги. Вона включає в себе проведення промоакцій, семплінгу, демонстрацій, 

тестових використань, надання знижок, бонусів тощо. BTL-активності є для 

готелю не лише актуальними, а повинні стати основною складовою 

формування стратегії підприємства. BTL- стратегія готелю володіє набагато 

більшим набором інструментів, форм і методів впливу на потенційного 

споживача, ніж пряма реклама. 

 2. Бізнес-стратегія для готелю повинна передбачати комплексний план 

управління, який має зміцнити становище підприємства на ринку готельних 

послуг і забезпечити координацію зусиль, залучення та задоволення 

потенційних споживачів, успішну конкуренцію і досягнення глобальних цілей. 

Процес вироблення маркетингової бізнес-стратегії готелю ґрунтується на 

ретельному вивченні всіх можливих напрямів розвитку та діяльності 

підприємства готельного бізнесу й полягає у виборі загального напряму, 

методів конкуренції і моделей бізнесу, тобто бізнес-стратегія означає вибір 

готелем шляху розвитку, методів конкуренції й ведення бізнесу.  
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3. Стратегія диференціації передбачає надання послугам відмітних 

властивостей, які важливі для гостей готелю і які відрізняють їх від послуг 

конкурентів. Надання послузі відмітних якостей вимагає додаткових витрат, що 

можуть бути компенсовані за рахунок того, що ринок готовий прийняти більш 

високу ціну. Іншими словами, відмітні якості послуги сприяють залученню 

більшої кількості покупців [6, с. 211].  

4. Інноваційна стратегія. Інноваційні технології впливають на 

конкурентоздатність готелю на сьогоднішньому ринку. Використання 

комп’ютерних мереж,  Інтернету та інтернет-технологій нині не просто питання 

лідерства та конкурентних переваг, але й виживання на ринку в найближчому 

майбутньому. Використання інноваційних продуктів у діяльності готелю 

підвищить його конкурентоздатність, якість надаваних послуг, що позитивно 

вплине на імідж підприємства готельного бізнесу, збільшуючи потік по стійних 

клієнтів, що відповідно гарантує отримання прибутку підприємством.  

5. Стратегія аутсорсингу дуже важлива на теперішньому ринку готельних 

послуг. Аутсорсинг – це передача неосновних функцій підприємства й усіх з 

ними активів в управління професійному підряднику (аутсорсеру) [7, с. 304]. 

Готелі переважно починають використовувати схеми аутсорсингу, у першу 

чергу, з ІТ-аутсорсингу, а це: web- хостинг, забезпечення різних видів – internet-

послуг, web-дизайн, розробка, упровадження й підтримка інформаційних 

систем. Це звичайно важливо, проте необхідно ще використовувати аутсорсинг 

бізнес-процесів, управління проектами, аутсорсинг у сфері послуг тощо. 

6. Стратегія конкуренції готелів, які знають своє місце на ринку, 

сконцентрована на пошуку та захопленні тих місць на ринку, що не викликають 

зацікавлення чи тимчасово не зайняті сильнішими конкурентами. Стратегія 

конкуренції компанії містить у собі підходи до бізнесу й ініціативи, що вона 

використовує для залучення клієнтів, ведення конкурентної боротьби та 

зміцнення своєї позиції на ринку [8, с. 279]. Для того, щоб успішно вести бізнес 

у цих незайнятих нішах ринку, готель повинен мати дуже строгу спеціалізацію, 

уважно вивчати свою нішу на ринку, розвиватися тільки в межах допустимих 

темпів зростання, мати сильного керівника.  
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7. Стратегія маркетингу готельного бізнесу – це формування цілей, 

досягнення їх і розв’язання задач готельного бізнесу щодо кожного окремого 

готельно-господарського продукту, з кожного окремого ринку на певний період 

[9, с. 214]. Зазначена стратегія передбачає, що готель, залежно від ситуації, має 

кілька варіантів дій: проникнення на новий готельний ринок; розвиток нового 

готельного ринку; розробка нових готельних продуктів; диверсифікація 

готельного продукту до даного готельного ринку й споживача. Завжди при 

плануванні маркетингової стратегії підприємствам готельного бізнесу 

доводиться вирішувати комплексну задачу, метою якої є повне охоплення 

ринку з найменшими витратами.  

8. Стратегія маркетингу персоналу готелю полягає в особливому ставленні 

до власного персоналу з боку готелю. При цьому кожен працівник готелю 

розглядається як безпосередній споживач послуг готелю. Цією стратегією 

передбачено, що підприємства готельного господарства є інструментом 

залучення працівника.  

Без ретельно сформульованої маркетингової стратегії діяльність 

підприємства готельно-ресторанного бізнесу втрачає сенс, 

конкурентоспроможність, веде до внутрішнього застою й погіршення 

результатів.  

Таким чином, можна зробити висновок, що призначення стратегічного 

маркетингу в готельно-ресторанному бізнесі полягає у взаємоузгодженні 

маркетингових цілей із можливостями підприємства, вимогами споживачів, 

використанні слабких позицій конкурентів і власних конкурентних переваг. 

Незважаючи на інтенсивний розвиток готельно-ресторанного бізнесу, 

стратегічний маркетинг виступає основою та перспективою розвитку та 

вдосконалення підприємств сфери послуг. 
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Постановка проблеми. Нині в Україні майже не залишилось не змінених 

господарською діяльністю природних ландшафтів. Мало змінені, переважно 

вторинні лісові насадження (штучні), заболочені території, заповідники 

становлять не більше 15-20% території України. Значні площі займають 

урболандшафти, тобто міські поселення й міста. 

Традиційно міста були осередками розвитку виробництва, науки, історії та 

культури. Це одні з найбільш змінених людиною різновидів ландшафтів, в яких 

практично нічого не залишилось у первинному природному стані. Однак вони 

поряд із багатьма економічними, соціальними та виробничими функціями 

виконують рекреаційну функцію і виступають центрами тяжіння туристичних 

потоків.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Початок систематичному 

вивченню змінених ландшафтів у радянській географії поклав Ю.Г. Саушкин 

(1946), що висловив думку про те, що повинна існувати особлива галузь 

географії, яка вивчає культурні ландшафти. Ідея ця була розвинена 

професорами Ф.Н. Мільковим (1978) й П.Г. Шищенком (1988). Багато робіт 

присвячено різним аспектам розвитку урболандшафтів, найчастіше це 

екологічні проблеми міст, їх вплив на навколишнє середовище та визначення 

структури урболандшафтів: В.М. Гуцуляк (2005), Г.І. Денисик (2006),  

В.В. Денисов (2008), Ю.О. Лотоненко (2010), О.Ю. Голуб (2012). Питанню 

використання ресурсів урболандшафтів для розвитку туризму присвячено не 

так багато робіт. В основному увага приділена розвитку різних видів туризму, 

зокрема замковому чи фестивальному, екологічному, пізнавальному, при цьому 

міста здебільшого розглядають з позицій використання історико-культурних 

ресурсів. Окрім потужної бази історико-культурних об’єктів міста, особливо 

столиці, варто визначити перспективи використання інших туристичних 

ресурсів, або тих об’єктів які можуть використовуватись в туристичній сфері. 

Мета статті. Визначити потенційні можливості міста для розвитку різних 

видів туризму. Проаналізувати забезпечення Києва туристичними ресурсами, 

перш за все для розвитку ділового, пізнавального, подієвого та фестивального 

туризму. 
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Виклад основного матеріалу дослідження. Історичні етапи формування 

урбанізованих територій перетворили природні форми земної поверхні, змінили 

контури річкових басейнів, порушили елементи ландшафтів. Складні природні 

ландшафтні утворення переростали у архітектурні ансамблі з властивими їм 

штучними формами. Тепер урбанізовану територію слід розглядати як 

ландшафтний комплекс, в якому співіснують природні, техногенні і соціальні 

компоненти. Іноді такі території називають міське середовище, значно частіше 

урболандшафти. 

Міський ландшафт можна розглядати з багатьох позицій, а саме: 

соціально-економічної, ландшафтно-архітектурної, туристсько-рекреаційної, 

геоекологічної та ін. З ландшафтно-архітектурної позиції, ландшафт – об’єкт 

гармонійного поєднання природного та антропогенного начал з метою 

створення культурного ландшафту і догляду за ним. В широкому розумінні 

ландшафт – це ділянка на якій характер рельєфу, клімату, рослинного покриву, 

тваринного світу, населення і культури людини утворюють єдине ціле [1]. 

В населених пунктах перетворення ландшафтів досягає максимального 

рівня. Земна поверхня в місцях розташування міст змінюється в результаті 

процесів, які направлені на задоволення потреб людини. Міське середовище 

здебільшого визначають як частину географічної оболонки, що обмежена 

територією, яку займає місто, його приміська зона і пов’язані з ним інженерні й 

транспортні споруди. Міське середовище включає в себе природні і штучні 

компоненти, а також людей і їх соціальні групи.  

Основними напрямками перетворення ландшафтів у містах є: знищення 

природного рослинного і ґрунтового покриву для розробки мінеральних 

ресурсів; регулювання стоків річок та інших водотоків внаслідок створення 

водосховищ; використання землі під будівництво доріг та інженерних споруд; 

відчуження земель під очисні споруди і місця захоронення та утилізації 

відходів; створення штучного рослинного покриву в садах, парках та місцях 

відпочинку. 

В різних частинах міста, залежно від виду землекористування – в 

історичному та діловому центрі, житлових районах, промисловій, транспортній, 



92 

рекреаційній і приміській зонах – ступінь зміни природних елементів і 

насиченість техногенними об’єктами різна. 

Зміни урболандшафту відбуваються внаслідок трьох основних причин, які 

можуть діяти одночасно або окремо: стихійні – спонтанність забудови, 

характерна, наприклад, для індустріалізації кінця ХІХ і початку ХХ століття, 

яка дотепер має стихійний характер; функціональні – пізнавальне 

цілеспрямоване перетворення ландшафту з врахуванням інтересів 

господарської діяльності та об’єктивних потенційних можливостей ландшафту; 

естетичні – відповідають естетичним потребам і нормам, які сформувались в 

суспільстві [3]. 

Важливою характеристикою міста є його багатофункціональність, що 

дозволяє вигідно поєднувати різноманітні форми господарської діяльності в 

межах міста. Зміни ландшафтів, які спрямовані на покращення їх естетичної 

привабливості дають змогу наблизити ландшафтні умови міст до таких, які 

можна було б вважати комфортними для відпочинку. 

Сучасні ландшафти урбанізованих територій залежно від функціонального 

призначення можна об’єднати в окремі зони або комплекси: житлова забудова, 

промислові об’єкти, будівлі освітнього та соціального призначення, наукові та 

культурні заклади, рекреаційні зони та зони відпочинку, транспортні магістралі 

та шляхи сполучення. Окремі складові міського середовища взаємопов’язані  та 

можуть залучатись до туристичної сфери й виконувати певне туристсько-

рекреаційне навантаження. 

З плином часу у містах відбувається зміна архітектурних стилів, 

виникають нові типи забудови, змінюються розміри вулиць. Всі ці процеси 

відображають багаторічну, а іноді багатовікову історію міст, що створює 

підстави для виділення такої властивості міста як історична багатошаровість. 

Ця властивість високо ціниться як туристами, так і жителями міст, кияни не є 

виключенням. Різновікові групи туристів та й місцеві жителі столиці найбільш 

полюбляють прогулянки історичним центром Києва. Найприємніші враження у 

туристів виникають при ознайомлені з чисельними пам’ятками історії й 
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архітектури, що виступають в першу чергу ресурсами для розвитку культурно-

пізнавального туризму. Більшість туристів прагнуть відвідати Софію Київську, 

Києво-Печерську Лавру, Михайлівський Золотоверхий собор, Андріївський 

узвіз, Золоті ворота та багато інших пам’яток. До важливих ресурсів туризму 

також відносяться різнопрофільні музеї міста та його околиць. Однак, поряд з 

ними у Києві виникають нові споруди, які також забезпечують розвиток 

культурно-пізнавального туризму. 

Серед таких споруд варто відзначити «ПінчукАртЦентр». Це міжнародний 

центр сучасного мистецтва XXI сторіччя, відкрита платформа для митців, 

мистецтва та суспільства. Новаторський підхід арт-центру спрямований на 

комбінування нових витворів мистецтва поєднуючи національну ідентифікацію 

та міжнародні виклики. Це місце для проведення персональних та групових 

виставок видатних митців сьогодення, які відображають та репрезентують 

складність світу, наділяючи його унікальною новою формою. Основні напрями 

діяльності центру – колекціонування, виставки, проекти, комунікація, освіта, 

публікації, дослідження. 

«ПінчукАртЦентр» розташовано в старовинному архітектурному ансамблі 

Бессарабського кварталу Києва, який було відреставровано на початку 2000-х 

років. Архітектурний проект та дизайн внутрішнього простору арт-центру було 

розроблено французьким архітектором Філіпом Кіамбаретта. 

З моменту відкриття арт-центр став одним з найулюбленіших місць 

чисельних туристів столиці, а особливо української молоді. Зручний графік 

огляду виставок (з 12:00 до 21:00), а також вільний вхід надає чудові 

можливості для ознайомлення з найкращими творами сучасних художників. 

Кожні два роки проводиться конкурс на Премію ПінчукАртЦентр – 

загальнонаціональну премію у сфері сучасного мистецтва, що присуджується 

українським художникам у віці до 35 років. Це перша в Україні приватна 

премія, метою якої є відкриття, підтримка та розвиток нового покоління 

молодих українських художників. 

Завдяки Премії арт-центр прагне постійно підвищувати інтерес до 

сучасного мистецтва в Україні та, надаючи підтримку на створення нових 
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робіт, формувати критичну масу молодих художників, які працюватимуть на 

національній та міжнародній арт-сцені. Крім того, Премія має на меті сприяти 

перетворенню Києва на один із провідних культурних центрів в світі. 

Починаючи з першого конкурсу, який відбувся у 2009 році, на Премію 

ПінчукАртЦентр подали заявки близько 4000 молодих українських художників 

з усіх областей України. Цього року були представлені нові роботи 16 молодих 

українських художників на виставці вже четвертого конкурсу на здобуття 

Премії, яка проходила з 31 жовтня 2015 року по 10 січня 2016 року. Завдяки 

«ПінчукАртЦентр» Київ став ближче до світового сучасного мистецтва [4]. 

В межах міста постійно відбувається розширення систем 

життєзабезпечення, нерідко переміщення людей та зростання виробництва 

товарів й послуг спонукає до перепланування вулиць, зведення нових житлових 

та виробничих об’єктів, транспортних магістралей, а також нових 

багатофункціональних об’єктів таких як торгівельно-розважальні комплекси. 

У Києві протягом останніх років інтенсивно розширилась мережа 

торгівельно-розважальних комплексів (ТРК), яких нараховується близько двох 

десятків. Вони не лише притягують місцевих жителів, а й нерідко стають 

місцем відпочинку багатьох гостей столиці. Перш за все, такі об’єкти цікавлять 

юнацтво та молодь, а також молоді сім’ї з дітьми, особливо у прохолодну 

погоду. Торговельно-розважальні комплекси складаються з мережі магазинів, 

всесвітньо відомих елітних брендів одягу та взуття, кафе, барів, ресторанів, 

гральних майданчиків для дітей, що дає можливість в комфортних умовах 

скористатися послугами підприємств торгівлі та ресторанного господарства. 

Підприємства торгівлі в торгівельно-розважальних комплексах 

об'єднуються за певними ознаками, зокрема товарними. Крім того, тут широкий 

асортимент супутніх послуг, які надають страхові компанії, банки, театральна 

каса, аптека, обмін валют, перукарня та навіть солярії тощо. Наявність 

кінотеатрів (ТРК «Магелан», «Більшовик» «Океан Плаза», «Ультрамарин» та 

ін.), льодових арен, боулінгу чи навіть аквапарку (ТРК «Дрім Таун»), робить 

торгівельно-розважальні центри своєрідними туристичними ресурсами для 
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короткотривалого туризму або відпочинку на вихідних. Атмосферу затишку і 

комфорту в торговельному комплексі створюють також екзотичні рослини, 

великі акваріуми, басейни з фонтанами. Облаштування закладів харчування й 

створення дитячих кімнат надає додаткові переваги цим об’єктам. 

Все частіше до різдвяних свят та інших релігійних чи державних святкових 

подій в межах торгівельно-розважальних комплексів влаштовують різні 

конкурси, концерти та інші культурні заходи.  

У Києві функціонує дельфінарій «Немо» та океанаріум «Морська казка» у 

якому живуть 230 видів риб, медуз, креветок, восьминогів, морських зірок та 

їжаків, є навіть рідкісна морська зелена черепаха. Головною особливістю 

експозиції морських акваріумів став підводний тунель, всередині якого кожен 

бажаючий може спостерігати за життям мешканців морських глибин та відчути 

емоції, раніше доступні виключно дайверам. Ці об’єкти широко 

використовуються з пізнавальною та науковою метою й слугують для розвитку, 

в перше чергу, дитячого й молодіжного туризму. 

Київ завжди був діловим центром України, й зберігає лідируюче 

положення й донині. Розвитку ділового туризму сприяють масштабні заходи з 

організації всеукраїнських та міжнародних виставок, конгресів, симпозіумів. До 

найбільших за площею ресурсів ділового туризму столиці слід віднести: 

Національний комплекс «Експоцентр України» (ВДНГ) – єдина державна 

виставкова установа України – організатор міжнародних та національних 

виставок і ярмарків, потужний демонстраційний центр досягнень України в 

економічній, науковій, виробничій, гуманітарній та інших галузях. Виставковий 

центр діє з 1958 року. Він є членом Світової Асоціації Виставкової Індустрії 

(UFI), Виставкової федерації України (ВФУ). 

Щороку на виставкових площах Експоцентру України проводиться 

близько 80 виставкових заходів, з яких половина – міжнародні та національні 

спеціалізовані виставки, решта – виставково-конгресні, ділові, корпоративні, 

спортивні й святкові заходи. Самостійно Експоцентр щороку організовує 20 

спеціалізованих виставок, з яких 10 – міжнародні. За даними офіційного сайту 
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Експоцентру України щорічно виставкові заходи установи відвідують близько 

1 мільйона чоловік [5]. 

«КиївЕкспоПлаза» – виставковий центр, який було відкрито 2003 року, 

знаходиться поруч із станцією метро «Нивки». Щороку тут проходить понад 

100 національних і міжнародних виставок, у яких беруть участь близько 8 000 

компаній, у тому числі 2 000 іноземних з 60-ти країн світу. Виставки відвідують 

понад 600 000 осіб. Наряду із виставками, майданчик приймає велику кількість 

конференцій і корпоративних заходів, музичних фестивалів і спортивних 

змагань від 50 до 15 000 осіб. В межах виставкового центру розташовано три 

виставкових павільйони, загальною площею 28 000 м2 , із окремими входами 

дозволяють проводити декілька виставок одночасно. Три паркінга місткістю до 

1000 машин приймають вантажний і легковий транспорт. Під час виставок 

відкриваються додаткові в’їзди і виїзди, що поліпшує навантаження на 

головний в’їзд. 

Київ протягом останніх років позиціонує себе як однин із центрів розвитку 

фестивального туризму. Одним із перших етнофестивалів в Україні став 

фестиваль «Країна мрій», який традиційно проводиться в Києві на Співочому 

Полі. Зародився цей фестиваль у 2000 роках за участі українського музиканта 

Олега Скрипки. З часом він перетворився в щорічний й став відомий далеко за 

межами України. На ньому відкриваються не тільки музичні таланти. Конкурс 

на кращу вишиванку є незмінним атрибутом фестивалю. 

Протягом останніх дев’яти років в Києві на стадіоні Спартак 

організовують «Октоберфест». Останній фестиваль проходив з 25 по 27 вересня 

2015 року. В Україні він – один з наймасовіших фестивалів, що зазвичай 

зустрічає близько 10000 любителів розваг і пива. Окрім дегустації пива та 

традиційних страв німецької кухні, гостям фестивалю влаштовують різні 

конкурси та музичні виступи, що наближує цей фестиваль до однойменного 

заходу на території Німеччини.  

«Гогольfest» – щорічний мультидисциплінарний міжнародний фестиваль 

сучасного мистецтва, більшість подій якого до 2010 року відбувалися у Києві в 



97 

приміщенні музею «Мистецький арсенал». Програма фестивалю складається з 

п'яти напрямків: театр, музика, кіно, література та візуальне мистецтво. З 17 по 

27 вересня 2015 року традиційно «Гогольfest» представив такі напрямки 

мистецтва як театр, кіно, академічна музика, візуальне мистецтво, перформанс, 

альтернативна музика, дитяча програма, танець, література, еко-арт та освітня 

програма. Серед цьогорічних країн-учасниць, представники яких відвідали 

фестиваль: Іспанія, Ізраїль, Швейцарія, Нідерланди, Польща, Росія, Франція, 

Литва, Німеччина, Великобританія, Казахстан, Канада, Австрія, Швеція, 

Білорусь, Норвегія, Італія, США, Угорщина та Ірландія. 

Отже, як бачимо в межах міста відбуваються різнопланові культурні 

заходи, що сприяють розвитку як національного, так і міжнародного туризму. 

Їх повний огляд є неможливим в межах даного дослідження й цілком може 

стати напрямом подальших наукових пошуків. 

Місто як динамічна, багатофункціональна система в процесі свого 

розвитку постійно контактує з суміжними територіями. У зв’язку з цим, місто 

Київ неможливо розглядати окремо від прилеглої території, особливо це 

стосується ландшафтів, які виконують рекреаційну функцію. Крім того, на 

сучасному етапі розвитку міста постійно виникають нові парки відпочинку, 

зокрема «Парк Київська Русь», що розташований в с. Копачів Обухівського 

району. Цей Парк було створено з культурно-просвітницькою метою та 

можливістю організації туристичного обслуговування (екскурсії, лекції, 

майстер-класи, організація ділових і розважальних заходів). Хоча територіально 

парк знаходиться досить віддалено від меж міського середовища, однак його 

вплив на розвиток культурно-пізнавального, наукового та ділового туризму 

міста Києва дуже відчутний. 

Однією з найважливіших складових урболандшафтів, зокрема міських 

ландшафтів, є рослинність. Головні функції зелених насаджень – санітарно-

гігієнічна, рекреаційна, структурно-планувальна, декоративно-художня. Зелена 

зона столиці – це близько 70 парків, понад 300 скверів, бульвари, загальною 

площею в забудованій частині міста становить 5504,71 га. Київ оточений майже 
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суцільним кільцем лісів. Важливу рекреаційну роль для жителів міста та 

одними з улюблених місць відпочинку гостей столиці є Національний 

ботанічний сад ім. М.М. Гришка, Ботанічний сад ім. акад. О. Фоміна, парки 

Володимирська гірка, Маріїнський парк, Голосіївський парк ім. М. Рильського, 

зоопарк та гідропарк. Одними з найстаріших парків Києва є Голосіївський парк, 

який був закладений у заміському дворі митрополитом П. Могилою у 1631 

році, а також Володимирська гірка (1850 р.) та Маріїнський парк (1874 р.) [2]. 

Важливими установами, які виконують науково-дослідну, навчальну, 

освітню та природоохоронну і рекреаційну функції є Ботанічні сади міста 

Києва. Ботанічний сад імені академіка Олександра Фоміна Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка – заснований в 1839 році. 

Це один із найстаріших ботанічних закладів України. У колекціях ботанічного 

саду налічується близько 10 тисяч видів, форм і сортів різних рослин. В 

оранжерейному комплексі зібрано велику кількість тропічних і субтропічних 

рослин, для яких у 1977 році було збудовано найвищий в світі 30-метровий 

кліматрон. 

Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України було 

засновано в 1935 році, але фактично робота розпочалася в повоєнні роки. 

Сьогодні – це один із 12 найбільших ботанічних садів світу. Він розташований 

на площі 130,2 га в Києві на правому березі Дніпра. Сад має унікальні колекції 

(12 тисяч видів, сортів і форм) квітниково-декоративних, лікарських, плодових, 

овочевих, пряно-смакових, кормових і технічних рослин з усіх ботаніко-

географічних регіонів світу. 

Одним з унікальних об’єктів Києва є Пейзажна алея, яка була прокладена 

на початку 1980-х рр. по лінії оборонних споруд Х-ХІІІ ст. У 2009 році на алеї 

відкрили дитячий майданчик, на території якого створено багато дивовижних 

скульптур та чудернацьких фонтанів. Цей незвичайний парк притягує до себе 

не лише відвідувачів з дітьми, але й багатьох гостей міста. 

Вищенаведені приклади використання ресурсів міста для розвитку туризму 

доводять, що з часом у містах виникають нові запити суспільства щодо 
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урізноманітнення форм та напрямів туризму. Досить поширеними залишаються 

такі види туризму як культурно-пізнавальний та подієвий, все більшого 

розмаху набувають діловий та фестивальний туризм, виникають осередки 

екстремального туризму.  

Висновки. Взаємодія окремих складових міста з навколишнім 

середовищем спонукає розвиток та трансформацію його галузевої та 

планувальної структур. Відбувається розширення меж антропогенного 

перетворення території, виникає багаторівнева структура сучасних міст, 

виникають нові, непритаманні для українських міст ХХ століття 

багатофункціональні об’єкти, такі як торгівельно-розважальні комплекси, 

аквапарки, які можуть використовуватись як ресурси для розвитку туризму. 

Урболандшафти міста виступають як складні багатофункціональні системи 

з певними властивостями та характеристиками. Одним з провідних завдань 

планування та управління містом повинно стати створення комфортних умов 

для життєдіяльності людей та їх відпочинку. На жаль, у постійному пошуку 

економічної ефективності від розташування виробничих потужностей, Київ  

протягом багатьох років зазнавав стихійної забудови. Недостатня увага 

зверталась на планування рекреаційних територій. Посилена увага до питання 

озеленення території, збільшення площ рекреаційних ландшафтів в межах міст 

дозволить зробити їх більш естетично привабливими для вітчизняних та 

зарубіжних туристів. 
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здобувач освітнього ступеня «магістр»  

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ЧОРНОБИЛЬСЬКА ЗОНА ВІДЧУЖЕННЯ ЯК ПЕРСПЕКТИВНИЙ 

ТУРИСТИЧНИЙ ОБ’ЄКТ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

У роботі проаналізовано розвиток туризму в зоні техногенної катастрофи 

України, туристичні подорожі до Чорнобильської АЕС. Охарактеризовано 

правові передумови розвитку туризму в Чорнобильській зоні відчуження. 

Виокремлено основні проблеми і перешкоди для розвитку туристичної 

дестинації Чорнобиля. Оцінено актуальні пропозиції туристичних підприємств 

щодо організації екскурсій в Чорнобильську зону, шляхи вдосконалення і 

раціоналізацію розвитку туризму місцями техногенних катастроф в Україні. 

Ключові слова: туризм місцями техногенних катастроф, техногенна 

катастрофа, Чорнобильська зона відчуження, темний туризм, 

Чорнобильський туризм. 

Постановка проблеми. Людство сьогодні все менше бажає подорожувати і 

відпочивати пасивно, в результаті чого виробники туристичного продукту 

пропонують активний відпочинок, який супроводжується багатьма атракціями з 

наявними гострими відчуттями. Саме тому популярністю серед туристів 

користуються екстремальні та нетрадиційні види туризму. Туристи також 

відвідують місця з трагічним минулим. У кожній країні знайдеться місце, 

відоме своєю сумною історією. І туди також їдуть тисячі і мільйони туристів, 

щоб більше дізнатися і зрозуміти про події, які там колись відбулися. 
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Одним з таких нетрадиційних видів туризму є темний туризм (чорний 

туризм, туризм суму). До складових темного туризму слід віднести:  туризм 

катастроф, містичний туризм, туризм по кладовищах і туризм «смерті» (цей вид 

спрямований на відвідування місць з трагічною історією: концентраційні 

табори смерті в Польщі, місця Голодомору в Україні, музеї тортур, в'язниці з 

суворим режимом, місця історичних битв). Відомі «темні» тури України, які 

існують доволі давно – це тури, під час яких відвідуються Личаківське 

кладовище (Львів) та Бабин Яр (Київ) [1, c. 395]. 

Особливою популярністю користується тур до міста Чорнобиля. Станом на 

2016 рік здійснюються роботи щодо виведення з експлуатації Чорнобильської 

АЕС та перетворення зруйнованого внаслідок аварії четвертого енергоблоку на 

екологічно безпечну систему. Майже на всіх діючих АЕС України проводяться 

екскурсії з метою пропаганди «мирного атому». В наш час Чорнобиль виступає  

центром  тяжіння  туристичних  потоків. Отже, поряд із традиційними видами 

туризму в Україні є перспективи розвитку нових нетрадиційних видів туризму.  

Україна мало чим відома для іноземців. В першу чергу країна асоціюється 

із Чорнобилем. Туризм як галузь культурного обміну може виправити 

сприйняття нашої держави. Проблема заслуговує на особливу увагу, оскільки є 

майже не дослідженою. Багатосторонність цього явища робить цю задачу 

складною, проте актуальною. Відповідно, розробка науково-практичних основ 

темного туризму має важливу перспективу для української науки і споживача. 

Сьогодні тури на Чорнобильську АЕС набувають популярності, проте 

організація таких турів не враховує всі потенційні можливості та специфічні 

особливості такої унікальної території і потребує оптимізації. 

Метою статті є аналіз особливостей організації туризму в Чорнобилі та 

визначення потенційних можливостей для розвитку туристичного об’єкту на 

території зони відчуження. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемами розвитку 

спеціалізованого, нетрадиційного, екзотичного, зокрема,  темного туризму 

займаються вітчизняні та зарубіжні вчені.  
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Професор Бабкін А.В. аналізує тури до Чорнобилю у межах екзотичних 

видів екстремального туризму і наголошує на тому, що «туди відправляють 

любителів гострих відчуттів». На думку вченого, «екстремальний туризм з 

кожним роком стає все більш популярним серед різних верств населення, не 

дивлячись на вартість. Він відноситься до найбільш небезпечних видів туризму, 

його ціль і полягає в тому, щоб відчути небезпеку» [2, с. 79]. 

Вчений Кляп М.П. вважає, що «все більшу популярність набувають 

екстремальні тури, у яких туристам пропонують подивитися на природні 

катастрофи. Туристи також відвідують місця з трагічним минулим. У кожній 

країні знайдеться місце, відоме своєю сумною історією. І туди також їдуть 

тисячі і мільйони туристів, щоб більше дізнатися і зрозуміти про події, які там 

колись відбулися: місце Чорнобильської трагедії в Україні» [3, с. 263]. 

Петрова І.В. вказує на те, що «багато науковців не сприймають штучних 

вакаційних зон, вважаючи їх духовною та психічною катастрофою в суспільстві 

та називаючи: «культурний Чорнобиль», «відпустка в реанімаційному 

відділенні». Серед негативних ознак «штучних» зон дозвілля називаються такі, 

як поверховість вражень, несправжність туристичного досвіду, моральна 

ущербність. Натомість прибічники такого дозвілля наголошують на тому, що  

будь-яка мандрівка вимагає від людини певного напруження фізичних та 

психічних сил, а враження туриста від побаченого також не завжди «самобутні» 

та приємні. На їх думку, саме в таких місцях людина має можливість 

реалізувати свої мрії та фантазії незалежно від зовнішніх чинників» [4, c. 384]. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Техногенна катастрофа – 

катастрофа з тяжкими наслідками для навколишнього середовища і людини, 

викликана частковим або повним виходом з ладу або руйнуванням технічних 

засобів. 

Прикладом такої катастрофи є аварія на Чорнобильській АЕС. Її вважають 

найбільшою в історії людства аварією на атомній електростанції. 

Чорнобильська атомна електростанція збудована 1971 року, розташована на 

території Київської області на відстані 2 км від міста Прип’ять, 18 км на 
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північний захід від міста Чорнобиль, 16 км від кордону з Республікою Білорусь 

і 110 км на північ від Києва. Катастрофа сталася 26 квітня 1986 року, відбувся 

ядерний вибух (некерований процес вивільнення великої кількості теплової і 

променевої енергії в результаті ланцюгової ядерної реакції ділення за дуже 

малий проміжок часу). У результаті руйнування четвертого енергоблоку в 

атмосферу було викинуто кілька мільйонів кубічних метрів радіоактивних 

газів. Внаслідок аварії населення Чорнобиля відчуло на собі опромінення в 90 

разів більше, ніж бомба, що впала на Хіросіму. Радіоактивного ураження 

зазнало близько 600000 осіб, насамперед ліквідатори катастрофи. Навколо 

ЧАЕС створили 30-кілометрову зону відчуження. Місто Прип’ять є чи не 

єдиним покинутим мертвим містом Європи [5]. 

Після розпаду Радянського Союзу Україну в усьому світі почали 

асоціювати тільки з Чорнобильською катастрофою. Світова спільнота 

зацікавилась територією, яка зазнала величезного впливу радіації: природою, 

яка подекуди зазнала мутації, і містами, на які величезні плани покладала 

радянська влада і які у період свого розквіту змушені були стати мертвими. 

Американське видання «Форбс» 2009 року опублікувало рейтинг найбільш 

унікальних туристичних місць. На першому місці виявилась Україна, а саме – 

Чорнобильська зона відчуження [6]. 

Створити в Чорнобилі туристичну зону запропонувала ООН. У пропозиції 

йшлося про те, що, незважаючи на перевищення допустимої норми рівня 

радіації, ООН вважає можливим запрошувати в Чорнобиль туристів, а гроші, 

виручені від «екстремального туризму», пішли б на допомогу і лікування 

тисячам незаможних українців, постраждалих від Чорнобильської трагедії [7]. 

З 30 вересня по 2 жовтня 2015 року в Києві проходив 22-й Міжнародний 

туристичний салон «Україна» - UITM 2015. Можливості внутрішнього туризму 

на виставці представила компанія «Chornobyl-Tour», яка здивувала відвідувачів 

турами до Чорнобиля. Організація пропонує одноденні, дводенні, 3-7-ми денні 

екскурсії, індивідуальні та авіаекскурсії над зоною відчуження. «У перший день 

ми не могли присісти», - з посмішкою каже Ярослав Ємел’яненко, керівник 
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проекту «Chernobyl-Тour», - «кількість відвідувачів була просто неймовірна. 

Серед пляжного відпочинку, моря, лижних турів, машина, виставлена на стенді 

від Чорнобиля, користувалася величезним успіхом. 90% людей, з якими ми 

зустрілися, ті, з ким ми перебували на межі співпраці, і участь у виставці стало 

рішучим кроком до початку спільної роботи» [8]. 

Як бачимо, популярність та зацікавленість до відвідування зони зростає, та 

дає можливість говорити про перспективи розвитку цієї території як 

туристичної дестинації. 

З кожним роком все більше туристів відвідує Чорнобильську зону. 

Здебільшого це: європейські науковці, які проводять спільно з українськими 

колегами дослідження; люди, які раніше проживали на території зони 

відчуження, та просто туристи, які самостійно вирішили подивитись на 

наслідки катастрофи планетарного масштабу. Відповідно до цих відвідувачів, 

поїздки до зони можуть бути: для науковців – науковим туризмом; для 

колишніх мешканців – ностальгічним, для останньої категорії – 

пригодницьким, подекуди екстремальним. Для журналістів, які відвідують 

ЧАЕС відповідно до своїх службових обов’язків, такі поїздки не можна вважати 

туризмом або ж їх можна класифікувати як діловий туризм.  

Туризм у Чорнобильській зоні не можна зачислити лише до якогось одного 

виду туризму, оскільки він є багатостороннім і проявляє риси різних видів. 

Деякі науковці вважають, що туризм у Чорнобильській зоні заслуговує окремої 

ніші у туристичній класифікації. Інші ж відносять його до екстремального, 

наукового, екологічного, ностальгічного, індустріального або темного видів 

туризму. 

Мотивація як один з найважливіших чинників вибору туристського 

продукту, його складових елементів (час, тривалість, напрям тощо) є 

найважливішою характеристикою, що впливає на поведінкові ініціативи 

туриста при плануванні відпочинку, виборі, придбанні і проходженні туру. 

Мотиви певною мірою зумовлюють поведінку людини як покупця і споживача 

туристичного продукту. Мотивацію, яка керує туристами темних місць світу, 
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важко пояснити. Психологи пояснюють це як певну суміш вшанування, 

надмірної цікавості до чужого життя, виливу адреналіну через наближення до 

смерті. Вони виділяють такі основні емоції, які впливають на психологічний 

стан темного туриста: страх, вдячність та покірність. Почуття романтизму 

можуть виникнути від відвідування полів бою, де відвідувач може уявити 

боротьбу за особливу мету. Місця варварства можуть викликати у туриста 

співчуття до жертв і ненависть до виконавців злочину, які показують, якою 

жорстокою може бути людина. Прикладом також є нацистський концтабір. 

Багато місць є частиною національної ідентичності, яка змушує відвідувача 

бути гордим за перемогу над ворогами. Відвідування власне соціально 

важливих місць дає відчуття паломництва. Подорож до трагічного місця може 

породити відчуття містицизму, передусім коли є зв’язок між відвідувачем і 

потерпілим. Чим ближчий зв’язок, тим сильніший вплив [9, c. 128]. 

Такого потенціалу для розвитку туризму місцями техногенних катастроф, 

як в Україні, напевно, немає ніде. Рушійними силами відвідування темних 

місць є бажання зрозуміти, як живуть після катастрофи інші люди, висловити 

співчуття потерпілим, вивчити історію та краще пізнати себе. 

Тридцятикілометрову зону відчуження взяло під охорону Міністерство з 

надзвичайних ситуацій (МНС). Поїздки до Чорнобиля організовують з дозволу 

МНС, співробітники Міністерства є безпосередніми провідниками-

екскурсоводами такої подорожі. Державне агентство з управління зоною 

відчуження безпосередньо здійснює керівництво Чорнобильською зоною. 

Життєдіяльність Чорнобильської зони регулюють такі правові документи: 

– Закон України від 28.02.1991 р. № 796-ХП «Про статус і соціальний 

захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»;  

– Закон УРСР від 27.02.1991 р. № 791а-ХП «Про правовий режим 

території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської 

катастрофи»;  

– Закон України від 14.03.2006 р. № 3522-IV «Про Загальнодержавну 

програму подолання наслідків Чорнобильської катастрофи на 2006–2010 роки»; 
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– Постанова Кабінету Міністрів УРСР від 23.07.1991 р. № 106 «Про 

правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок 

Чорнобильської катастрофи» та «Про статус і соціальний захист громадян, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»; 

– Постанова Кабінету Міністрів України від 04.10.1996 р. № 1218 (зі 

змінами, внесеними згідно з Постановою КМ від 29.05.2000 р. № 852) «Про 

затвердження переліку спеціалізованих медичних закладів, що забезпечують 

лікування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»;  

– Постанова Кабінету Міністрів України від 22.02.2008 р. № 85 «Про 

порядок використання у 2008 році коштів, передбачених у державному бюджеті 

для здійснення громадськими організаціями заходів щодо соціального захисту 

громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи». Тому, 

організація турів до Чорнобильської АЕС вимагає точного дотримання даних 

законів. 

Офіційно 16 грудня 2010 року ввійшов у дію наказ «Про організацію 

відвідування громадянами України, іноземними делегаціями та окремими 

іноземцями зони відчуження і зони безумовного (обов’язкового) відселення з 

ознайомливою метою». 

Обов’язки відвідувачів з дотримання правил радіаційної безпеки подано в 

наказі МНС «Про організацію відвідування громадянами України, іноземними 

делегаціями та окремими іноземцями зони відчуження і зони безумовного 

відселення з ознайомливою метою» від 2 листопада 2011 року [10]. 

На територію зони відчуження допускають осіб, які досягли 18 років і не 

мають медичних протипоказань до впливу іонізуючого випромінювання. 

Відвідування зони відчуження рекомендовано з використанням відповідних 

комплектів засобів індивідуального захисту (ЗІЗ).  

Столичні туристичні компанії пропонують майже один і той самий 

маршрут.  Усі екскурсії починають з прибуття на КПП «Дитятки», де проводять 

перевірку документів. Кожен повинен підписатися під «Правилами поведінки». 

На вході туристів перевіряють. Це пов’язано з обмеженнями щодо пересування 
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зоною відчуження. Відповідно, існують окремі маршрути і об’єкти для огляду. 

При цьому групу супроводжує представник МНС. Рівень радіоактивного 

захисту протягом туру відповідає міжнародним стандартам. Приймаюча 

сторона забезпечує учасників туру спеціальним одягом, взуттям, 

респіраторами. При в’їзді та виїзді з 30-кілометрової зони кожного учасника 

піддають радіоактивному контролю з використанням сучасного імпортного  

обладнання, про що він отримує офіційне підтвердження. На час туру всім 

учасникам видають індивідуальний радіаційний дозиметр, дозволяють також 

мати особистий дозиметр.  

Сьогодні на забрудненій території працює понад 3,5 тис. осіб – науковці, 

будівельники, співробітники МНС, а також співробітники власне атомної 

станції. На території працює санстанція, міліція, кілька їдалень, церква. 

Чорнобильські маршрути, зазвичай, стандартні: туристи потрапляють з 

контрольно-пропускного пункту (КПП) до Чорнобиля, потім на АЕС, у 

Прип’ять, в одне з сіл, куди повернулися корінні мешканці.  

У зоні відчуження є певні визначні місця, які притягують туристів і які 

доцільно включати у програму екскурсії: Чорнобильський реактор, 

Автомобільний склад, Прип’ять та покинуті поселення.  

Під час екскурсії туристи відвідують і станцію. П’ятий та шостий 

енергоблоки залишились недобудованими і покинутими разом із будівельною 

технікою. Четвертий енергоблок має найголовнішу принаду – саркофаг 

(офіційно – об’єкт «Укриття»). Близько до Чорнобильського реактора 

підходити не дозволяють, найближча точка спостереження – за 200 м від 

саркофага реактора. На реактор пропускають лише заздалегідь підготовлених 

науковців, іноді режисерів. Найкращий сезон для відвідування зони – зима, 

коли лежить сніг і немає пилу. Найнебезпечніше – влітку, коли у спекотну 

погоду відбуваються випаровування заховань [11, c. 63]. 

Незважаючи на активізацію розвитку туризму в Чорнобильській зоні, тут 

ще існують проблеми і перешкоди, які потрібно негайно вирішувати. 

По-перше, перешкодою для подальшого розвитку туризму є відсутність 
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інфраструктури. Як іноземним туристам, так і вітчизняним, вона особливо 

необхідна. Це показує організованість і відповідальність як організаторів, так і 

держави. 

Фінансування проектів у Чорнобилі також є проблематичним. 21 березня 

2016 року Чорнобильську АЕС відвідала федеральний міністр навколишнього 

середовища, захисту природи, будівництва та безпеки ядерних реакторів 

Німеччини Барбара Хендрікс. Вона повідомила, що була в зоні відчуження та 

побачила, яка існує фінансова прогалина у будівництві «Укриття». «Я думаю, 

що під час донорської конференції у квітні ми вирішимо цю проблему, і роботи 

будуть успішно продовжені. Німецька сторона виділяє кошти на цей спільний 

міжнародний проект у розмірі близько 90 млн євро», – підкреслила вона [12]. 

По-друге, усі організації, які переймаються проблемою Чорнобильської 

катастрофи, повинні централізувати та узгоджувати свою діяльність. Це 

даватиме змогу привернути увагу до власне проблеми, до сфери діяльності тієї 

чи іншої організації. Варто також скоординувати діяльність усіх зарубіжних 

організацій, які працюють у питаннях екології, зокрема у питанні ліквідації 

наслідків аварії на ЧАЕС. Це даватиме змогу привернути увагу ще більшої 

кількості людей, які у майбутньому стануть потенційними туристами зони. 

По-третє, варто звернути увагу на те, що всі екскурсії до зони є 

однотипними. Відповідно до мотивації туристів потрібно організовувати 

екскурсії найбільш належні до потреб окремого споживача (групи споживачів). 

По-четверте, для успішного розвитку туризму до ЧАЕС необхідне 

висвітлення такої нової та незвичайної тенденції подорожей у ЗМІ. Реклама у 

такому випадку не підходить, тому що, люди не довіряють рекламі. Краще 

обирати спеціальні видання із залученням експертів у цій галузі. Вирішувати 

питання ліквідації наслідків аварії необхідно за підтримки держави. Музей 

«Чорнобиль» має статус національного, однак держава погано фінансує його 

розвиток.  

Позитивним є те, що спостереження показали: кількість мутацій в рослин і 

тварин хоча і зросла, але не набагато, і природа успішно справляється з їх 
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наслідками. З іншого боку, зняття антропогенної дії позитивно позначилося на 

екосистемі зони і вплив цього чинника значно перевищив негативні наслідки 

радіації. В результаті природа почала відновлюватися швидкими темпами, 

зросли популяції тварин, збільшилося різноманіття видів рослинності. 

Нещодавно уряд підтримав ініціативу міністерства охорони навколишнього 

середовища про створення заповідника в зоні відчуження. Отже, в перспективі 

в Україні планується створення Поліського біосферного заповідника. 

По-п’яте, адміністративне управління, цілі і призначення зони відчуження 

вимагають радикальної зміни. Необхідний перегляд існуючих цілей, які були 

розроблені на подолання наслідків аварії на гострій фазі розвитку. Сучасна зона 

відчуження - це вже не тільки радіаційно-небезпечні території, а й цінний 

природний комплекс, і також всесвітньо відомий туристичний об'єкт. За останні 

роки Чорнобиль і зону відчуження відвідали десятки тисяч туристів. Сьогодні 

ні для кого не секрет, що міста Чорнобиль, Прип'ять, як і сама зона відчуження 

в цілому, це цілий музейний комплекс під відкритим небом, який має 

величезний туристичний, науковий і просвітницький потенціал. Основними 

видами діяльності в зоні відчуження будуть наукові дослідження і туристична 

діяльність, що призведе до припливу інвестицій.  

По-шосте, навколо зони вирує багато легенд та домислів про мутантів, про 

фізичні уродства тварин, про пророцтва аварії. Щоб розвіяти упередженість 

щодо наслідків аварії та нашої держави, необхідно створювати умови, щоб усі, 

хто цікавиться даним питанням, могли вивчати наслідки катастрофи 

безпосередньо. 

Висновки. Аварію на Чорнобильській АЕС вважають найбільшою в історії 

людства аварією на атомній електростанції. З кожним роком все більше 

туристів відвідує Чорнобильську зону. Здебільшого це: європейські науковці, 

люди, які раніше проживали на території зони відчуження та туристи. Туризм у 

Чорнобильській зоні не можна зачислити лише до якогось одного виду 

туризму, оскільки він є багатостороннім і проявляє риси різних видів. 

Державне агентство з управління зоною відчуження безпосередньо 
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здійснює керівництво Чорнобильською зоною. Кожен відвідувач, який 

перебуває в зоні відчуження повинен дотримуватись певних обов’язків та 

правил. Чорнобильські маршрути, зазвичай, стандартні: туристи потрапляють з 

контрольно-пропускного пункту (КПП) до Чорнобиля, потім на АЕС, у 

Прип’ять, в одне з сіл, куди повернулися корінні мешканці. Під час екскурсії 

туристи відвідують і станцію.  

Незважаючи на активізацію розвитку туризму в Чорнобильській зоні, тут 

ще існують проблеми, які потрібно негайно вирішувати. По-перше, 

перешкодою для подальшого розвитку туризму є відсутність інфраструктури. 

По-друге, усі організації, які переймаються проблемою Чорнобильської 

катастрофи, повинні централізувати та узгоджувати свою діяльність. По-третє, 

варто звернути увагу на те, що всі екскурсії до зони є однотипними. По-

четверте, для успішного розвитку туризму до ЧАЕС необхідне висвітлення 

такої нової та незвичайної тенденції подорожей у ЗМІ. По-п’яте, 

адміністративне управління, цілі і призначення зони відчуження вимагають 

радикальної зміни. Чорнобильський туризм сьогодні є незаперечним фактом, 

який необхідно перетворити на позитивний чинник сприяння зацікавленості 

світу Україною. Про трагедію потрібно пам’ятати, а кошти, що надходять від 

туризму, необхідно спрямувати на користь (економічну, екологічну, 

пізнавально-наукову) для країни. Впровадження зазначених пропозицій буде 

сприяти розвитку туризму до Чорнобильської зони відчуження. 

Список використаних джерел: 

1. Божук Т.М. Рекреаційно-туристичні дестинації: теорія, методологія, практика: 

монографія / Т.М. Божук. — Львів: Український бестселер, 2014. — 468 с. 

2. Бабкін А.В. Спеціальні види туризму: навчальний посібник/ А.В. Бабкін. – 

Ростов-на-Дону: «Фенікс», 2011. – 252 с. 

3. Шандор Ф.Ф., Кляп М.П. Сучасні різновиди туризму: підручник/  

Ф.Ф. Шандор, М.П. Кляп. – Київ: «Знання», 2013. – 334 с. 

4. Петрова І.В. Дозвілля в зарубіжних країнах: навчальний посібник/  

І.В. Петрова. – К.: «Кондор», 2010. – 408 с. 



111 

5. Чорнобильська катастрофа. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://uk.m.wikipedia.org/wiki/Чорнобильська катастрофа 

6. Одне з найунікальніших туристичних місць – в Україні. [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: www.life.pravda.com.ua 

7. Туристична зона в Чорнобилі. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

www.irbis-nbuv.gov.ua 

8. Виставка «Україна» - UITM’2015. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

www.ukraine-itm.com.ua 

9. Писаревський І. М. Тенденції та напрямки розвитку туріндустрії України : 

монографія /  І. М. Писаревський. – Х. : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2014. – 261 с. 

10. Про затвердження Порядку відвідування зони відчуження і зони 

безумовного (обов’язкового) відселення: Наказ Міністерства надзвичайних 

ситуацій України № 1157 від 02.11.2011 р. 

11. Деркач У.О. Особливості організації туризму техногенних катастроф в 

Україні / У.О. Деркач // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні 

відносини : зб. наук. пр. – 2014. – Вип. 34. – С. 56–66. 

12. Україна запропонує нову маршрутну карту відновлення територій 

Чорнобиля. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.np.pl.ua/2016/03 

 

УДК379.84(477.87)(045)  

А.В. Кириченко 

здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут  КНТЕУ 

ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ЕКОЛОГІЧНОГО ТУРИЗМУ НА ЗАКАРПАТТІ 

У статті проведено огляд туристичної інфраструктури в Закарпатській 

області. Розглянуто основні аспекти щодо збільшення привабливості краю та 

залучення максимальної кількості туристів. За результатами дослідження 

наведено конкретні напрями щодо розвитку туризму в регіоні. Здійснено огляд 

сучасного стану сільського туризму, проблем та перспектив його розвитку. 
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Актуальність даної теми зумовлена якісно новими підходами до 

підвищення конкурентоспроможності сфери екологічного туризму, розвитку 

аграрного туризму і соціального розвитку села. Розвиток туризму в нашій 

країні особливо актуальний, оскільки саме завдяки йому Україна може 

поліпшити соціально-економічну ситуацію. Зважаючи на місце і роль туризму в 

житті суспільства, держава проголошує його одним із пріоритетних напрямів 

розвитку національної культури та економіки. Сьогодні як у світі, так і в 

Україні, а саме в Закарпатті спостерігається тенденція до зростання 

зацікавленості сільським відпочинком у формі проживання і проведення 

вільного часу. Актуальною на Заході є тема розвитку сільських територій, 

збереження культурної спадщини села, пошук додаткових джерел доходу, 

створення нових робочих місць. Функціонування екологічного туризму 

повинно стати цікавим і для України, оскільки він стимулює не тільки 

соціально-економічний розвиток сільської місцевості, покращення 

комунікаційної структури, а й можливість розвитку людської індивідуальності.  

Прагнення до активного спілкування з живою природою, до оздоровлення 

організму з допомогою природних чинників середовища – яскраво виражене 

соціальне явище нашого часу. Науковці окреслюють його терміном 

екологічний туризм. В Україні тільки тепер здійснюються реальні заходи для 

розвитку туризму взагалі і екологічного туризму зокрема: формується 

необхідна правова база та інфраструктура, освоюються туристичні технології, 

визначаються учасники туристичного бізнесу і напрямки співпраці з 

Всесвітньою туристичною організацією, поширюються інформаційні та 

рекламні матеріали.  

Багато науковців займалися дослідженням зелених територій та розвитку в 

них сільського зеленого туризму. Фундаментальний внесок зробили такі 

вітчизняні вчені, як М. Рутинський, Т. Лужанська, В. Васильєв, О. Любіцева,  
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Г. Горішевський, Ю. Зінько, Я. Маєвський. У працях цих дослідників істотно 

розширено теоретичні засади, а також розроблено практичні аспекти розвитку 

сільського зеленого туризму. 

Мета статті полягає у визначенні особливостей функціонування 

туристичної галузі Закарпатської області та розробці рекомендацій щодо її 

подальшого успішного функціонування за рахунок розвитку необхідної 

інфраструктури та залучення більшої кількості споживачів. 

Закарпаття – багатонаціональний край. Тут з давніх часів у тісному 

сусідстві проживають українці (80,51 % від усього населення області), угорці 

(12,08 %), румуни (2,56 %), росіяни (2,47 %), цигани (1,12 %), словаки (0,45 %), 

німці (0,28 %). У гірських районах на північному сході області мешкає етнічна 

група лемків, гори на сході області заселяють гуцули. Давні традиції 

створюють особливу атмосферу дуже гостинного ставлення селян до туристів, 

що є вагомою запорукою перетворення краю на осередок міжнародного 

туризму в Центрально-Східній Європі. 

Найважливішою особливістю Закарпаття є те, що це найзахідніша область 

України й єдина серед областей держави, що межує одразу з чотирма країнами 

Центральної Європи: Польщею, Словаччиною, Угорщиною і Румунією. Ця 

особливість перетворює Закарпаття на транскордонний "полюс" притягання 

туристичних потоків із Заходу й Сходу, Півночі й Півдня Європейського 

континенту.  

У Закарпатській області перехрещуються чотири важливі міжнародні 

автотранспортні магістралі, що сполучають Європейський Союз з Україною, 

Росією, державами Центральної Азії. З початком XXI ст. автомагістралі 

перетворюються у міжнародні транзитно-туристичні коридори з розгалуженою 

інфраструктурою приватних мотелів, кемпінгів, ресторанів, сервіс-центрів, що 

обслуговують транзитно-туристичні потоки. Можливість задоволення 

туристично-рекреаційних потреб переважно міського населення, що проживає в 

умовах урбанізованого середовища, у районах зі складною екологічною 

ситуацією, зумовила помітний інтерес до сільського туризму та його різновидів 
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– аграрного туризму й екологічного туризму. Сільський туризм – це 

перспективний напрям малого туристичного бізнесу, заснований на активному 

відпочинку в сільській місцевості. 

Різноманітність туристичних занять: пізнавальних (ознайомлення з 

культурно-історичними, природними, цінностями), розважальних (риболовля, 

полювання, збирання, ягід, трав), оздоровчих (купання у водоймах, заняття 

фізичною працею), зміна вражень і майже постійний контакт із природою 

роблять сільський зелений туризм одним з найефективніших видів рекреаційної 

діяльності, що володіє постійно зростаючою популярністю [1, с. 4]. 

Сільський туризм і його підвиди – аграрний туризм та екологічний туризм 

– найбільшою мірою відповідають пріоритетам сталого екологічно - 

економічного розвитку регіону, зокрема: збереження природного та 

культурного середовища, підтримка добробуту місцевої громади, постачання 

туристам місцевих екологічних продуктів харчування. На сьогодні не існує 

єдиної спільної думки серед фахівців щодо визначення категорії «сільський 

туризм». Екологічний туризм можна розглядати у вузькому та широкому 

значенні. У першому значенні під екологічним туризмом потрібно розуміти 

проведення різних заходів (спортивних, оздоровчих, культурно-дозвільних), 

спрямованих на створення сприятливих соціальних умов у екологічному 

господарстві (насамперед, зайнятість місцевого населення), підвищення 

ефективності основного виробництва (за рахунок «переливу» капіталу) і, 

нарешті, забезпечення оптимального конкурентного середовища на 

туристичному ринку. 

Аграрний туризм – це сектор туристичної галузі, орієнтований на 

використання природних, культурно-історичних та інших ресурсів сільської 

місцевості і її специфіки для створення комплексного туристичного продукту. 

Обов'язковою умовою є те, щоб місця проживання туристів (зазвичай, 

індивідуальні, спеціалізовані) перебували в сільській місцевості (або малих 

містах без промислової й багатоповерхової забудови). Близьким за своїм 

змістом і спрямуванням до аграрного туризму є екологічного туризму [2, с. 2]. 
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Екологічний туризм – це форма подорожу, сприятлива для навколишнього 

середовища. Вона відбувається на територіях, що мають природничу цінність 

(національні та ландшафтні парки). Екологічний туризм спрямований на 

охорону природного й культурного середовища регіонів, які відвідують 

туристи. Він передбачає, що учасниками цих подорожей є люди з високою 

екологічною свідомістю. Близьким за суттю до поняття «екологічний туризм» є 

зелений туризм (green tourism) та природничий туризм (nature tourism). До 

виникнення такого соціально-економічного явища, як «сільський зелений 

туризм», туризмом у загальноприйнятому розумінні займались особи (фахівці), 

що мали відповідну економічну або іншу спеціальну освіту та відповідний стаж 

роботи в туристичних підприємствах. Але на сьогодні послуги, пов'язані зі 

сільським (зеленим) туризмом, здебільшого надають особи, які мають зовсім 

інший фах (робітники сільськогосподарських підприємств, працівники сфери 

обслуговування, вчителі, музиканти та ін.), які надають ці послуги в сільський 

місцевості безпосередньо за місцем основного проживання. Вказаний «недолік» 

не може забезпечити максимальний ефект від цього виду діяльності як для 

власників сільських садиб, так і для туристів. Це й можна вважати основною 

відмінністю сільського зеленого туризму від туризму, так би мовити, 

звичайного. Лідером європейського екологічного туризму визнана Італія, що 

одержує щорічно прибуток від нього приблизно в розмірі 350 млн. дол. У 

Швейцарії доходи від туризму становлять 15 млрд. дол. на рік, з яких: 10 млрд. 

дол. забезпечують фермери в гірських місцевостях. Загальна кількість садиб, 

що надають послуги із сільського туризму, в Україні нараховує понад 1500 

осель [1, с. 38]. У Закарпатті нараховується 474 домогосподарства, які 

приймають туристів і надають їм відповідні послуги (проживання, харчування). 

У розрізі районів області найбільша кількість садиб наявна у Берегівському, 

Свалявському, Міжгірському районах (відповідно 79, 61 та 56 сільських садиб). 

У відсотках до всієї кількості садиб у Закарпатській області на Берегівський 

район припадає 16,7 %, Свалявський – 12,9%, Міжгірський – 11,8%. Найменша 

кількість садиб нараховується в таких районах, як Ужгородський, Іршавський 
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та Виноградівський (9, 10 та 7 садиб відповідно), у відсотках до загальної 

кількості – 1,9%, 2,1% та 1,5% . 

Туристично-рекреаційна галузь відіграє дедалі вагомішу роль в соціально-

економічному розвитку Закарпатської області. За останні роки туристично-

рекреаційна галузь на Закарпатті має позитивну динаміку. Достатньо 

зауважити, що у період з 2013 по 2015 pр. кількість туристів, які відвідали наш 

край, збільшилася на 8,2% (у 2013 р. цей показник склав – 316,2 тис. осіб, у 

2015 р. – 342,2 тис. осіб). Відповідно збільшився й обсяг наданих туристичних 

послуг за аналогічний період. Відзначимо, що туристичний ринок послуг 

перебуває на стадії становлення. Основною передумовою його розвитку 

виступають: географічне положення, наявний туристичний потенціал, 

політична стабільність, конкурентоспроможність туристичних послуг, 

економічна ситуація [3, с. 134]. 

Екологічний туризм – це перспективний напрям малого туристичного 

бізнесу, заснований на активному відпочинку в сільській місцевості. 

Розмаїтість циклів туристичних занять: пізнавальних (ознайомлення з 

культурно-історичними, природними, етнографічними цінностями), 

розважальних (риболовля, полювання, збирання грибів, ягід, трав), оздоровчих 

(купання у водоймах, заняття фізичною працею), зміна вражень і майже 

постійний контакт із природою роблять сільський зелений туризм одним з 

найефективніших видів рекреаційної діяльності, що володіє постійно 

зростаючою популярністю [4, с. 5]. 

До основних передумов та причин, що роблять пріоритетним саме 

розвиток екологічного туризму в Закарпатті, можна зарахувати такі:  

− переважна більшість населення області проживає в гірській місцевості, 

для якої є характерною низька зайнятість через відсутність попиту на робочу 

силу, а житловий фонд, який переважно перебуває у приватній власності, 

потенційно може бути використаний для проживання та відпочинку туристів;  

− внаслідок розвитку сільського туризму незайняте або частково зайняте 

населення буде залучене в процес суспільного виробництва та надання 

туристичних послуг, через розширення кола самозайнятості;  
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− формуватиметься додатковий попит і вирішиться проблема збуту 

продукції підсобних господарств селян та інших галузей і сфер, що 

обслуговують туристів;  

− розвиток сільського туризму дасть змогу вирішити наявні соціально-

економічні проблеми села;  

− наслідком розвитку туризму в селах буде розбудова місцевої 

інфраструктури (благоустрій сільських садиб, вулиць, клубів, магазинів, ринків 

та інших інфраструктурних елементів), підтримка в належному стані місцевих 

пам'яток історико-культурної спадщини [5, с. 3]. 

Отже, проведене дослідження дає підстави передбачати процес розвитку 

туристичної індустрії на Закарпатті. Цьому сприятиме природно-кліматичні 

умови, вигідне транспортно-географічне розташування, наявний потенціал 

туристично-рекреаційних ресурсів тощо. Унікальний рекреаційний потенціал, 

який сприяє розвитку практично усіх видів туризму, з кожним роком залучає в 

Закарпаття все більше відпочиваючих. Іноземні туристи є найбільш бажаним 

сегментом для вітчизняного туризму, оскільки вони поширюють сприятливу 

інформацію про регіон та його рекреаційні можливості в своїх країнах, що 

дозволить в подальшому очікувати на приток нових туристів. 

Сьогодні, як в Україні загалом, так і в Закарпатті зокрема, формується 

економічна основа для організації відпочинку на селі. Відновлення діяльності 

закладів соціально-культурного призначення поступово формуватиме сферу 

нетрадиційних для села видів підприємницької діяльності та сферу розваг. 

Таким чином можна зробити висновок, що екологічний туризм 

характеризується стрімким розвитком в області. Його значення підкреслюється 

зокрема екологічно просвітницьким та рекреаційним потенціалом. Завдання 

перед державою та керівництвом області полягає у тому, щоб якнайбільш 

ефективно використовувати природно – заповідні території у туристичній 

галузі, за умови дотримання принципових основ розвитку екологічного 

туризму, посилити контроль за дотриманням заповідного режиму, підвищувати 

екологічну культуру відвідувачів заповідників, працювати над розробкою 
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нових туристичних маршрутів та покращити роботу туристичних 

інформаційних центрів. 
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Актуальність розвитку екологічного туризму пов’язана з сильним 

погіршенням екології. На даний момент проводяться рекламні заходи й 

екологічні тури, які включають відпочинок та проведення часу в природному 

середовищі, при цьому не забруднюючи його й не наносячи шкоди. В Україні 

найбільш екологічно чистим регіоном вважається Закарпатська область. 

Незважаючи на таку перспективність розвитку екологічного туризму на 

території Закарпаття, він знаходиться в початковому стані. 

Дослідженням розвитку туризму в Закарпатті приділили увагу такі відомі 

науковці, як М. А. Лендєл, Г. С. Ємцець, В. К. Євдокименко, В. І. Мацола,  

М. М. Мироненко та ін. Проте дослідженням щодо розробок екологічних 

подорожей та розвитку екологічного туризму на території Закарпатської 

області як найбільш сприятливої для цього належної уваги не приділено. 

Тому метою статті є дослідити правила організації «зелених екологічних 

маршрутів» як невід’ємної складової розвитку екологічного туризму в 

Закарпатській області. 

Виходячи з мети дослідження, поставлені такі завдання: 

- визначити основні проблеми та запропонувати організаційні заходи щодо 

розвитку «зелених екологічних маршрутів» на території Закарпаття; 

- визначити основні причини, що зумовлюють розвиток екологічного 

туризму; 

- ознайомитися з іноземним досвідом організації «зелених маршрутів». 

На сьогодні за кордоном успішно розвивається такий спеціалізований вид 

туризму, як екологічний. Екологічний туризм можна визначити як подорож, 

протягом якої турист ознайомлюється з природнім середовищем приймаючої 

країни [1, с.23]. 

Основні причини, які зумовлюють популярність екологічного туризму 

серед туристів, різні, серед них: часті стреси; бажання безпечного відпочинку в 

природному середовищі за мінімальної участі сторонніх людей; нестача часу на 

повноцінний відпочинок під час відпустки; бажання ознайомитися з природнім 

та культурним середовищем свого краю (або приймаючої країни) й просто 

порівняно новий цікавий вид відпочинку. 
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Розвиток екологічного туризму з кожним роком набирає обертів. Все 

більше людей мають намір провести відпочинок в екологічно чистому 

середовищі. Згідно з даними ВТО, на частку екологічного туризму припадає від 

7% до 10% щорічного доходу всій індустрії туризму. При цьому 

спостерігається тенденція до збільшення кількості бажаючих відпочивати в 

природному середовищі [2, с.16]. 

Екологічний туризм – одна з не багатьох галузей, які можна розвивати і в 

період економічного спаду, тому заслуговує на значну увагу. 

Зелений туризм – це прекрасна можливість відпочити від стихії шуму у 

великих містах, забути про проблеми щоденні клопоти, забути про негаразди, і 

просто насолоджуватися природою в екологічно чистій місцевості та 

оздоровлюватися цілющими водами та чистим гірським повітрям. Подорож та 

перебування в невеличких закарпатських містечках та селах – це можливість 

міським жителям долучитись до національної екзотики, етнографічних 

особливостей, відвідати унікальні пам'ятки дерев'яної архітектури та об'єкти, 

пов'язані з народними промислами – ткацтвом, вишиванням, гончарством, 

лозоплетінням, різьбленням по дереву, виноградарством, а також поринути в 

такий різноманітний світ життя місцевих жителів та культури [2, с.54]. 

Крім економічних функцій, які виконує екологічний туризм в сучасній 

економіці, він має важливе соціальне значення. Зокрема, виховне (формує 

відчуття патріотизму, колективізму); освітнє (висвітлює питання краєзнавства, 

рекреалогії, дає можливість ознайомитися з культурою і традиціями різних 

країн світу); оздоровче (фізична підготовка, використання сприятливого впливу 

природних факторів на організм); спортивне (створення бази загальної фізичної 

підготовки, спеціальна підготовка до змагань (наприклад, велосипедний 

туризм). 

Екологічний туризм розвивається переважно на територіях, мало заселених 

людьми. Це створює передумови до розвитку екологічного туризму (поряд із 

аграрним туризмом) і в сільських місцевостях, особливо гірських та 

передгірських районів, які на сьогодні практично «вимирають». Майже вся 
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територія Закарпатської області придатна для розвитку екологічного туризму, а 

традиційна гостинність місцевого населення, привітне ставлення до всіх 

категорій туристів підкріплює приємний відпочинок [3, с.32]. 

На сьогодні за кордоном популярними є так звані «зелені маршрути», які 

належать до екологічного туризму. Пересуватися ними можна пішки, на 

велосипедах, конях, лижах, по річці (на човнах). Зазвичай такі шляхи 

сполучають цікаві природні та культурні об’єкти, вони проходять також по 

районних дорогах та сільських населених пунктах. «Зелені маршрути» 

пролягають не тільки через природні резервації, а й включають відвідування 

відомих архітектурних споруд, що дозволяє ознайомити туристів з історичним 

минулим краю; доходи від екологічних турів спрямовуються на захист 

навколишнього природного середовища; часто відпочивальники зупиняються у 

заповідних резерваціях, де самі добровільно беруть участь у діях, які сприяють 

відновленню ресурсів дикої природи. Концепція «зелених маршрутів» 

передбачає насамперед збереження довкілля, архітектурних пам’яток та 

народних промислів [4, с.56]. 

Для Закарпатської області, враховуючи її природний та культурний 

потенціал, запозичення іноземного досвіду щодо організації такого виду 

відпочинку, як «зелені маршрути», є вельми актуальним. 

Часто відпочивальники самі організовують свій маршрут, проте пропозиції 

цікавих тематичних маршрутів мають бути розроблені й запропоновані всім 

туристам. 

Обравши цей вид туризму, відпочиваючі мають можливість пізнавати 

природу, культуру та історію краю, займатися активним відпочинком 

(риболовля, збирання грибів, малини , ожини, чорниці, лікарських рослин). 

Зелений туризм дає можливість відпочити від метушні великих міст, 

забути про свої щоденні клопоти, насолоджуватися природою в екологічно 

чистій місцевості і оздоровлюватися цілющими ключовими водами і чистим 

гірським повітрям. 

Перебування в Закарпатських селах також дає можливість міським 
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жителям долучитись до національної екзотики, етнографічних особливостей, 

відвідати унікальні пам'ятки дерев'яної архітектури і об'єкти, пов'язані з 

народними промислами - ткацтвом, вишиванням, гончарством, лозоплетінням, 

різьбленням по дереву і т.п. 

Тематичні маршрути можуть бути різними: від оздоровчо-рекреаційних до 

історико-архітектурних. Дочасним та доцільним є створення на сприятливих 

територіях (або включення їх у «зелені маршрути») кемпінгів, притулків, тур-

готелів у цікавих та незвичайних місцях, на території незайманої природи. 

У східноєвропейських країнах поширеними є міжнародні «зелені 

маршрути», які проходять через дві країни. Наприклад, польський екологічний 

маршрут «Зелений велосипед Бещади», який проходить і через територію 

Словаччини. Враховуючи прикордонне розташування Закарпатської області та 

добросусідські відносини, які традиційно склалися між населенням регіону та 

найближчими східноєвропейськими «сусідами» - країнами-членами ЄС, 

доцільно було б розробляти подібні екологічні маршрути, які б проходили 

територіями декількох країн. 

На сьогодні основними проблемами щодо успішного розвитку екологічних 

маршрутів є: 

- відсутність маркованих маршрутних трас (інформаційних табличок); 

- сільські дороги погано підготовлені для пролягання велосипедних 

маршрутів; 

- відсутність обладнаних місць (або наметів) для відпочинку та сервісних 

майстерень на територіях, через які пролягають «зелені маршрути». 

Для організації цікавих для туриста «зелених маршрутів» необхідно: 

- визначити об’єкти на території регіону, які можуть бути цікавими для 

туристів різних сегментів ринку;  

- зробити ілюстровану карту місць, де буде проходити туристичний шлях; 

- скласти цікаві екологічні маршрути (наприклад, через річку - парк - біля 

замку (його відвідування); заповідник - печера - водопад - сільська колиба, 

готова прийняти туристів; мінеральне джерело - рекреаційний об’єкт - 

екологічний музей - осередок народних промислів та ін.); 
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- розрахувати та вказати на карті заклади відпочинку, сервісного 

обслуговування та інші об’єкти, які розташовані на туристичному маршруті;  

- створення екологічних музеїв; 

- проведення розумної цінової політики; 

- комфортабельна організація поїздок; 

- поширити інформацію про даний вид відпочинку та підкріпити її 

інформаційно-рекламним матеріалом серед туристичних агентств та 

туроператорів не тільки вітчизняних, а й закордонних [4, с.67]. 

Нині прийнято стверджувати, що без пропозицій з боку державних 

регіональних органів управління займатися чимось прибутковим майже 

неможливо. Проте це не завжди так. Розвиток екологічного туризму та зеленого 

туризму, в першу чергу, залежить від ініціативи самих мешканців. Звичайно, 

без підтримки не обійтися. Тому існують інформаційно-туристичні центри, де 

можуть допомогти конкретними порадами щодо розвитку такого специфічного 

виду бізнесу. 

На сьогодні масовий туризм поряд з позитивним впливом на розвиток 

економіки регіону та розбудову тур-інфраструктури справляє негативний вплив 

на навколишнє середовище. Розвиток екологічного туризму, навпаки, 

сприятиме збереженню природного середовища та культурної спадщини, а 

також приноситиме прибутки та популяризуватиме регіон на міжнародному 

ринку туристичних послуг. 

Закарпатська область достатньою мірою забезпечена природними 

ресурсами та екосистемами для розвитку такого специфічного виду туризму. 

Проте для повного його функціонування необхідно вжити низку заходів 

організаційного характеру, забезпечити маркетинговою підтримкою, що й може 

стати основою для подальших наукових досліджень. 

Зелений туризм дає змогу відпочити від суєти великих міст, забути про 

свої щоденні клопоти, насолоджуватися природою в екологічно чистій 

місцевості та оздоровитись цілющими джерельними водами і чистим гірським 

повітрям. Перебування в Закарпатських селах також дає змогу міським 
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жителям долучитись до національної екзотики, етнографічних особливостей, 

відвідати унікальні пам’ятки дерев’яної архітектури та об’єкти, пов’язані з 

народними промислами – ткацтвом, вишиванням, гончарством, лозоплетінням, 

різьбленням по дереву тощо [5, с.13]. Все це дає сільським господарям та 

іншим ентузіастам організації відпочинку на селі широкі можливості по 

розробці і реалізації цікавих програм для гостей сільських садиб. 
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Оцінка якості надання послуг є найважливішим елементом системи 

управління обслуговуванням споживачів. Вона не лише дозволяє проводити 

контроль якості обслуговування, надає базу для аналізу та ухвалення 

управлінських рішень, але й забезпечує зворотний зв'язок, необхідний для будь-

якої стійкої та спроможної до розвитку системи. 

Питання оцінки якості послуг стало актуальним на початку  

80-х років, коли ринкова конкуренція спонукала до руху за підвищення якості 

послуг. Найбільше уваги цій проблемі приділили закордонні науковці:  

А. Парасураман, А. Беррі, В. Зайтамл, П. Дабхолкар, Д. Торп і Дж. Ренц  

та інші. До основних результатів їх досліджень слід віднести: визначення 

структури факторів, які визначають якість послуг, розробка моделей 

 оцінки якості послуг. Проте дослідження літературних джерел дає підстави 

стверджувати, що в сфері управління якістю у сфері послуг ще не  

вирішене завдання розробки цілісної, єдиної методології оцінки якості 

обслуговування, яка включала б всі аспекти – починаючи з оцінки  

реакції споживача за допомогою анкетування і закінчуючи налагодженням 

системи статистичного обліку і аналізу параметрів оцінки. Зважаючи на це, 

вважаємо, що обраний напрям дослідження є достатньо актуальним в сучасних 

умовах. 

Метою дослідження є розробка рекомендацій щодо удосконалення 

процесу оцінки якості послуг задля підвищення ефективності процесу 

обслуговування споживачів. 

Відповідно до поставленої мети, завданнями дослідження є: огляд та аналіз 

існуючих методів оцінки якості послуг; розробка рекомендацій щодо 

удосконалення методології оцінки якості обслуговування. 

Основна частина. В літературі виділяється дві групи параметрів оцінки 

якості послуг: кількісні і якісні. Кількісні параметри оцінки включають 

показники, що визначають на основі даних статистичного обліку обсягів 

послуг, що надаються підприємством. 
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Якісні параметри оцінки дозволяють оцінити не стільки результати 

надання послуги, скільки сам процес її надання. Аналіз якісних показників 

передбачає як створення  системи їх оцінки, так і проведення внутрішнього і 

зовнішнього бенчмаркінгу.  

Досить часто в літературі згадується методика оцінки якості послуг 

SERVQUAL, запропонована в 1985 р. Парасураманом, Беррі і Зайтамл [5]. 

Основою методики є опитування за допомогою анкети, яка включає 22 пари 

запитань, згрупованих по п'яти параметрах: надійності (reliability); чуйності 

(responsiveness); переконливості (assurance); співчуттю (empathy); відчутності 

(tangibles). Дана методика часто виступає основою для розробки інших методик 

оцінки якості послуг. 

Окрім методики SERVQUAL, поширення набула методика розрахунку 

індексу задоволеності споживачів (Customer Satisfaction Index – CSI), 

розроблена фахівцями Стокгольмської школи економіки [1]. Цей індекс, що 

розраховується на основі методу особистих  інтерв'ю і використовуваний як 

один з параметрів довгострокового прогнозу прибутковості і ринкової цінності 

компаній, галузей та економіки в цілому, дозволяє виявляти причини і чинники 

задоволеності споживачів та їх лояльності.  

Сьогодні існують програмні засоби, які дозволяють на основі моделі 

SERVQUAL проаналізувати інформацію щодо задоволеності споживачів. 

Одним із таких інструментів є програмне забезпечення SERVQUAL–GAP–

MANAGER–SOFTWARE. 

Задача SERVQUAL – виміряти ступінь розриву між очікуваннями 

покупців і сприйняттям покупців (тобто фактичним станом справ). Отримана 

інформація (у формі низки індексів) використовується як один з індикаторів 

успішності функціонування підприємства, поряд з фінансовими, економічними 

та іншими показниками. Теорія «Розриву» також передбачає інші 

невідповідності (розриви) у роботі підприємства сфери послуг, як і необхідність 

їх вирішення – наприклад, розрив поміж уявленнями менеджерів і покупців про 



127 

якісний сервіс, розрив між заявленими стандартами роботи і реальним станом 

справ тощо (всього 5 «розривів»).  

Перевагою цього інструменту, по-перше, є можливість застосування в 

різних (часто дуже далеких один від одного) галузях сфери послуг, і по-друге, – 

універсальне і майже остаточне пояснення загальних факторів оцінки покупцем 

сервісу. 

В останні роки набирає популярність модифікація SERVQUAL – модель 

SERVPERF, запропонована найактивнішими опонентами SERVQUAL (Cronin, 

JJ Jr, Taylor, SA, 1994) [1]. Характерна риса SERVPERF – використання тільки 

частини початкової моделі, присвяченій сприйняттю поточного рівня сервісу 

(ігноруються очікування споживачів). Цими чинниками стали: надійність  

(Reliability), сприймаюча компетентність – знання та ввічливість персоналу, 

здатність персоналу викликати довіру (Assurance), матеріальні елементи 

(Tangibles),  емпатії – забезпечення індивідуальної та щирої уваги до кожного 

покупця (Empathy),  реактивність – прагнення персоналу допомогти покупцям і 

забезпечити швидке обслуговування (Responsiveness). Для позначення даних 

факторів часто використовується абревіатура RATER, за першими літерами 

назв факторів. 

Результати аналізу вищезазначених методик, дозволяють сформулювати 

ряд рекомендацій щодо удосконалення методології оцінки якості 

обслуговування.  

Дослідження ступеня якості обслуговування на рівні сервісного 

підприємства пропонуємо проводити у два етапи. Перший етап передбачає 

визначення основних параметрів, які формують загальне враження споживачів 

від процесу обслуговування та їх оцінка споживачами. Другий етап – 

визначення та оцінка загальної якості обслуговування. 

За основу для досліджень якості послуг пропонуємо прийняти параметри 

наведені в таблиці 1. 
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Таблиця 1 

Параметри оцінки рівня задоволеності споживачів 

№ 
з/п 

Параметр Бал Важливість 
параметра 

1. У підприємства привабливе зовнішнє оформлення   
2. Приміщення чисті та акуратні   
3. Працівники підприємства охайно виглядають   
4. Працівники підприємства завжди привітні та ввічливі   
5. Працівники підприємства компетентні   
6. Працівники підприємства завжди прагнуть допомогти   
7. Працівники підприємства з готовністю відповідають на 

питання клієнтів 
  

8. Працівники виявляють щиру зацікавленість у вирішенні 
проблем споживачів 

  

 

Через систему опитування (анкетування, особисте інтерв’ю тощо) 

респонденту (споживачу послуг) пропонується оцінити власний ступінь згоди із 

вищезазначеними твердженнями та важливість кожного параметра за 10-ти 

бальною шкалою.  

Наступний крок оцінки задоволеності споживачів – в цілому оцінити 

якість обслуговування на даному підприємстві за 10-ти бальною шкалою. Тобто 

проводиться своєрідний підсумок дослідження: респондентам пропонується 

узагальнити оцінку якості послуг підприємства. Під час оцінювання повинна 

дотримуватися анонімність, тобто виключатись можливість впливу думок 

одного респондента на інших. Після закінчення оцінювання розпочинається 

опрацювання результатів. Результати і перелік рекомендацій передаються 

замовникам, в орган, що керує якістю оцінюваних об’єктів. 

Проведення такого дослідження серед споживачів підприємства дозволить, 

на нашу думку, визначити основні напрями, за якими необхідно 

вдосконалювати управління процесом обслуговування у відповідності до їх 

важливості.  

Результати досліджень діяльності підприємств, що надають послуги, 

дозволяють стверджувати, що найважливішими параметрами для клієнтів будь-
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якої фірми є такі характеристики працівників підприємства, як щира 

зацікавленість у вирішенні проблем споживачів, компетентність, готовність 

відповісти на питання клієнтів, прагнення допомогти. А на такі параметри, як 

привабливість зовнішнього оформлення підприємства, стан приміщень, клієнти 

звертають менше уваги. Це ще раз доводить важливість «людського фактору» 

при сприйнятті якості послуг та необхідність якісної підготовки працівників 

підприємства. 

Таким чином, розроблені рекомендації щодо удосконалення процесу 

оцінки якості послуг, які є результатами аналізу існуючих методів 

обслуговування, дозволять виявити рівень задоволеності споживачів.  

Це, в свою чергу, сприятиме удосконаленню процесу управління 

обслуговуванням споживачів та підвищенню кількісних і якісних показників 

діяльності фірми.  
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Постановка проблеми. Чернігівський край, як і велика кількість інших 

територій нашої держави, має досить потужний туристично-рекреаційний 

потенціал. До його структури відносяться як багаті природні ресурси 

чернігівського Полісся з його лісами та ріками, так і величезна кількість 

історико-культурних пам’яток, на які багаті стародавні міста Чернігівщини – 

Чернігів, Новгород-Сіверський, Ніжин та інші. 

Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення проблеми. 

Досліджували туризм та туристичний потенціал Чернігівської області Карпова 

Л.О., Поколодна М.М., Мальська М.П., Король О.Д. 

Метою статті є дослідження сучасного стану туристично-рекреаційного 

потенціалу Чернігівської області, визначення основних перешкод, які негативно 

впливають на розвиток туристичної галузі в регіоні, обґрунтування пропозицій 

щодо їх розв’язання. 

Виклад основного матеріалу. Активом області є значний історико-

культурний та природно-рекреаційний потенціал, близькість межуючих держав, 

що підкреслює транзитне значення регіону. 
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За кількістю пам’яток культурної спадщини Чернігівщина входить у 

першу десятку областей України (8751 пам’ятка культурної спадщини, з них – 

191 національного значення). Це єдина область України, в якій збереглася 

третина архітектурних пам’яток давньоруської доби. Більшість з них 

знаходиться в Чернігові. 14 населених пунктів області включено до Списку 

історичних населених місць України. 

Культурно-історичний туризм – це такий вид пізнавальної діяльності в 

сфері туризму, який знайомить суб'єкта туризму з культурно-історичними 

пам'ятками, цінностями, традиціями, з сукупністю характерних елементів 

матеріального та духовного життя націй, народів, етносів, які мешкають на 

даній території в історико-хронологічних рамках. Цей вид туризму також 

спонукається духовною потребою отримання позитивних емоцій від 

знайомства з пам'ятками культури [1]. 

На сьогодні в області функціонує 30 баз відпочинку, 22 заклади 

оздоровлення та відпочинку для дітей, 50 готелів, 31 садиба сільського зеленого 

туризму, 6 санаторіїв та оздоровчо-реабілітаційних центрів, та інших закладів 

тимчасового розміщення.  

Головною метою перебування туристів в Чернігівській області, є 

отримання екскурсійних, лікувально-оздоровчих послуг та відпочинок біля озер 

і річок. 

Традиційно туристичними місцями, що формують основну частину 

туристичних потоків області є Чернігів, Батурин, Національний історико-

культурний заповідник «Качанівка» і Тростянецький дендропарк, Новгород-

Сіверський. Найбільшу частину гостей Чернігівщини  складають мешканці 

Києва та області, що обумовлено близькістю двох регіонів. Рідше приїжджають 

організовані групи з Сумської та Полтавської  областей, ще рідше з Харківської 

та Дніпропетровської області. До 2014 року доволі значну частину 

туристичного потоку складали організовані туристичні групи з Білорусі та 

транзитні індивідуальні туристи з Росії та Білорусі, які влітку їхали до Криму. 

Саме ця категорія із зрозумілих причин в 2014 році була майже повністю 
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відсутня. В 2015 намітилася тенденція до повернення білоруських гостей, 

головною метою яких є шопінг в Чернігові. Мала кількість туристів, за рахунок 

зменшення транзитних подорожуючих, зафіксована в Батурині, який 

знаходиться на трасі Київ-Москва. 

Подорожчання палива та збільшення вартості проїзду в маршрутних таксі 

Київ-Чернігів негативно відобразилось на кількості індивідуальних 

подорожуючих за напрямками Чернігів та Батурин.  Відсутність прямого 

залізничного сполучення Чернігова з іншими регіонами України, також не 

сприяє збільшенню потоку туристів. Враховуючи домінуючу роль в 

транспортній логістиці київського залізничного вузла, більшість туристичних 

груп, що прямують на Чернігівщину, обслуговуються київськими турфірмами. 

Таким чином, значна частина прибутку спрямовується до київського бюджету. 

Введення обов’язкової реєстрації інспекторами поліції дитячих груп, що 

подорожують за межі області зменшило кількість шкільних груп з інших 

областей. В результаті маємо найбільш негативні показники відвідування саме 

Чернігова та Батурина. Наразі туристичний потік Чернігівщини формують 

індивідуальні туристи, що подорожують власним транспортом.  

Наданням туристичних послуг в основному займаються приватні 

підприємці та екскурсійні відділи при закладах розміщення [2]. 

До позитивних тенденцій розвитку туризму в регіоні можна віднести 

розширення географії туристів. Помітно більше стало гостей з Одеської 

області, з’явились гості з Миколаївської та Херсонської областей. Також 

збільшився термін перебування туристів. Логічно, що люди, які витратили час 

та кошти, щоб дістатись Чернігова, бажають більше пізнати регіон, ніж просто 

задовільнитися одноденною екскурсією. На відміну від 2014р. в 2015 році 

білоруські автобусні групи окрім відвідання ринків почали замовляти 

екскурсійне обслуговування.  

Популярним серед жителів Чернігівської та Київської областей 

залишається відпочинок на базах відпочинку на березі р. Десна в Козелецькому 

та Куликівському районах. При наявності великої кількості річок та заповідних 
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територій розвивається активний туризм та екотуризм, користуються попитом 

сплави на байдарках та плотах по р. Десна, Снов, Сейм, Убідь, велотури та 

пішохідні походи. За напрямами цих маршрутів, громадськими активістами 

ведеться робота з їх маркування відповідно до вимог Національного стандарту. 

Головними дестинаціями Чернігівщини за різними видами туризму є: 

Чернігів та район, Батурин, Ічнянський район (Тростянець та Качанівка), 

Новгород-Сіверський район, Прилуцький район, Ніжин (пізнавальний туризм); 

Чернігівський, Коропський та Ічнянський райони (сільський зелений); акваторії 

річок Десна та Снов (водний – сплави на байдарках та плотах), Чернігівський р-

н (вело- та водний види туризму); Коропський р-н (територія Мезинського 

парку (пішохідний, вело та водний види туризму); Козелецький р-н (піший та 

велотуризм в межах Міжрічинського парку); Ріпкінський (відпочинок на 

Голубих озерах, Козелецький та Куликівський р-ни (бази відпочинку на  

р. Десна та Дніпро) (рекреаційний туризм); Менський санаторій «Остреч», 

санаторій «Десна», с Ладика, Чернігівський район (оздоровчий туризм);  

Чернігів (Чернігівський район, с. Густиня (Прилуцький район), смт. Любеч 

(Ріпкінський р-н), с. Данівка (Козелецький р-н) (паломницький туризм); 

фестивалі в Чернігові, Ніжині, Прилуках, Коропі, Седнєві, Любечі (подієвий 

туризм) [3]. 

В умовах складного економічного стану населення відбувається все 

більша переорієнтація з виїзного туризму на внутрішній, а також, за умов 

втрати можливості відпочивати в Криму, серед туристів відбувається пошук 

альтернатив на внутрішньому ринку. Саме в цей момент, коли є попит, маємо 

нагоду запропонувати споживачу Чернігівський регіон як варіант для 

різнопланового відпочинку. 

Для України традиційними зимовими напрямками є  Карпати, а літніми – 

відпочинок на узбережжі Чорного та Азовського морів. Чернігівщина має всі 

шанси зайняти нішу весняного та осіннього масового напрямку. Цей регіон має 

всі необхідні передумови для розвитку відпочинку.  
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Шляхом організації прес-турів, участі у туристичних виставках, та інших 

маркетингових заходах маємо доповнити асоціативний ряд потенційного 

туриста з «Древній Чернігів-Батурин-Качанівка» на «активний відпочинок – 

рекреація – природа – історичні пам’ятки».  

Необхідно зосередитись на покращенні туристичної інфраструктури та 

розвитку лікувального та рекреаційного видів туризму шляхом залучення 

інвестицій для реконструкцій існуючих та будівництва нових готелів, баз 

відпочинку, санаторіїв, котеджних  містечок, кемпінгів і т. д. В області є 

потенціал для залучення внутрішнього туриста шляхом створення 

конкурентного цікавого турпродукту. В перспективі це дасть можливість 

розраховувати вже на  іноземних туристів та інвесторів [4]. 

В Чернігівській області зосереджено 2 родовища мінеральних вод, 

внесених до державного реєстру із затвердженими балансовими запасами – 186 

м. куб/добу,  родовище бішофіту та родовище лікувальних грязей – 11,1 тис. м. 

Їх використання в теперішній час  не перевищує 25% від потенційних 

можливостей. Таким чином є ресурси для розвитку бальнеологічного туризму. 

Пропонується активне використання цих ресурсів для відпочиваючих у 

оздоровчо-рекреаційних установах. 

В організації відпочинку особлива роль належить водним об’єктам. 

Можливість займатися різноманітними видами спорту (особливо по річках 

Десна, Снов, Сейм, Кістер, Ревна, Остер, Убідь), мікрокліматичний комфорт, 

мальовничий ландшафт берегів, заплавні території  - все це сприяє тому, що 

водойми можна вважати природними лікувальними місцевостями. 

Саме тому більша частина рекреаційних закладів  розміщується 

безпосередньо на берегах водойм або біля них. Наявні річки, заплавні озера не 

можуть повністю задовольнити попит на відпочинок біля води у південній 

частині області. У цих умовах як домінуючий процес, важливе значення мають 

водосховища та ставки, які є істотним рекреаційним ресурсом. 

До рекреаційного потенціалу області відносяться об’єкти природно-

заповідного фонду, що мають науковий та пізнавальний інтерес [5]. 
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В області налічується 656 об’єктів природно-заповідного фонду, загальною 

площею 253,4 тис. га, в тому числі – Ічнянський та Мезенський національні 

природні парки, регіональний ландшафтний парк «Міжріченський», а також 

перспективний національний природний парк «Подесіння». Вищенаведені 

факти надають величезні перспективи для розвитку сільського зеленого  та 

активного видів туризму  як в межах заповідних зон так і в зонах прилеглих до 

історико-культурних центрів. 

До проблемних питань, що стримують ефективний розвиток внутрішнього 

туризму в регіоні відносяться: 

− відсутність ефективної системи органів держаного управління галуззю, 

вектору розвитку – єдиного коригуючого центру між державою та 

приватними/громадськими ініціативами; 

− відсутність ефективного менеджменту в державному туристичному 

секторі; 

− недосконала та застаріла нормативно-правова база; 

− відсутність комплексного підходу до розвитку галузі (відсутність 

комплексної  стратегії розвитку галузі та відсутність маркетингової стратегії 

розвитку); 

− відсутність ефективного механізму залучення інвестицій в галузь; 

− недосконалий механізм збору статистичної звітності, що ускладнює 

аналіз галузі; 

− значна частина об’єктів історико-культурної спадщини знаходиться у 

занедбаному стані; 

− санітарний стан доріг і дорожнього покриття за напрямками головних 

туристичних маршрутів в цілому незадовільний; 

− незадовільний стан з маркуванням туристичних маршрутів та 

облаштуванням місць відпочинку за цими маршрутами; 

− відсутність туристично-інформаційних центрів в містах Ніжин, 

Новгород-Сіверський, Прилуки; 
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− практично всі туристичні об’єкти області потребують вдосконалення 

своєї інфраструктури, зокрема, будівництва нових сучасних туалетів, закладів 

розміщення та харчування і т.д. 

Висновки: Аналізуючи перспективи розвитку туристичного потенціалу 

Чернігівської області необхідно провести такі заходи з підвищення доступності 

інфраструктури для туристів: збільшення кількості та термінів перебування 

туристів в області; розширення географії гостей; покращення пізнаванності 

регіону; покращення стандартів обслуговування; покращення інфраструктури; 

розширення географії відвідуваних тур об’єктів в області; збільшення 

надходження до бюджету. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНИХ 

ТУРИСТИЧНИХ ВІДНОСИН 

Досліджується правовий статус міжнародних організацій у сфері туризму. 

Здійснено юридичну характеристику організіціїдіяльності міжнародних та 

міжурядових організацій у сфері туризму. Проаналізовано міжнародні 

конвенції, угоди з питань регулювання міжнародної туристичної діяльності та  

забезпечення безпеки туризму. Визначено повноваження та компетенцію 

міжнародних організацій, до складу яких входить складання спільних планів, 

програм розвитку туризму,розробку заходів, спрямованих на гармонізацію та 

уніфікацію національних нормативно-правових актів у сфері туризму: аналіз 

та узагальнення практичної діяльності у сфері туризму. Досліджено 

суперечливі положення діяльності міжнародних організацій, які впливають у 

подальшому на виникнення загроз безпеки туризму. 

Ключові слова: правове регулювання, туризм, безпека туризму, міжнародні 

конференції, правовий статус,міжнародні організації. 

Постановка проблеми. Імідж країни у світі та її роль у міжнародній 

торгівлі багато в чому визначаються станом і рівнем конкурентоспроможності 

сфери міжнародного туризму. Останнім часом міжнародний туризм став тією 

галуззю, роль якої у міжнародній економіці суттєво зросла завдяки стрімкому 

розвитку.  

Поряд з розвитком сфери туристичних послуг істотне піднесення також 

спостерігається й у тих секторах економіки, які відіграють важливу роль у 

створенні інфраструктури міжнародного туризму, передусім це транспорт, 

готельно-ресторанне господарство, торгівля, зв’язок, інформаційно-

комунікаційна сфера, будівництво, сільське господарство, харчова 
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промисловість, виробництво широкого спектру непродовольчих товарів та ін.  

А це, у свою чергу, вплинуло на структурні зміни в економіці.  

В окремих країнах туризм став основною галуззю економіки, що 

визначило залежність її економічного становища від міжнародного туризму. 

Усе це обумовлює необхідність та актуальність досліджень умов і чинників 

розвитку міжнародного туризму. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Роль туризму у світовій 

економіці, основні проблеми, умови та чинники розвитку міжнародного 

туризму розглядаються багатьма вітчизняними і зарубіжними вченими. Внесок 

туризму у соціально-економічний розвиток, його значення для світової 

економіки, у тому числі з урахуванням сучасних світових тенденцій, передусім 

глобалізації, інтернаціоналізації, відзначають у своїх дослідженнях багато 

зарубіжних учених: Андреас Фрайтаг, Крістоф Ветце, Батир Мірбабаев, Маліка 

Шагазатова, Гевін Еклс, Раба Арежки, Реда Шериф, Джон Піотровський, Симон 

Мілн, Ірена Ательджевич, Іветт Резинджер та інші. Сучасний стан і тенденції 

міжнародного туризму дістали відображення й у працях вітчизняних науковців, 

серед яких: А.В. Бакурова, С.М. Васильченко, В.П. Гречаник, Н.А. Гук,  

А.В. Діденко, Л. О. Іванова, Є. С. Милинчук та інші . 

Мета статті. З’ясувати організаційний механізм міжнародного туризму й 

охарактеризувати його складові, зокрема обов’язкові умови, необхідні для 

функціонування міжнародного туризму в країні; проаналізувати роль 

міжнародного туризму для світової економіки через його функції. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Важливою умовою розвитку 

індустрії міжнародного туризму є політико-правове середовище, що передбачає 

наявність певної правової основи, гарантування екологічної стійкості та 

охорони навколишнього середовища, забезпечення належного рівня безпеки та 

охорони, розвиток системи охорони здоров’я та гігієни, визнані на державному 

рівні пріоритети розвитку сфери туризму [2]. 

З точки зору міжнародного права відносини у сфері міжнародного туризму 

за своєю природою є відносинами, ускладненими іноземним елементом, 
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унаслідок чого регулювання суто національних відносин у сфері туризму стає 

неприйнятним і вимагає врахування міжнародної практики. З огляду на це, 

політико-правове середовище країни має забезпечувати належні умови для 

ведення бізнесу, відповідати системі регулювання міжнародного та 

внутрішнього туризму з урахуванням наявних міжнародних норм, сприяти 

спрощенню візових, митних, прикордонних формальностей; забезпечувати 

належні конкурентні умови. 

Останнім часом привабливість країни для туристів багато в чому 

визначається природним середовищем. Це зумовлює необхідність підвищення 

уваги з боку держави до контролю за використанням природних ресурсів, 

безпеки промисловості для навколишнього середовища, інспектування 

екологічного стану. 

У світлі підвищення терористичних загроз, дестабілізації політичної 

обстановки у світі, виникнення військових конфліктів забезпечення безпеки та 

охорони туристів вимагає посилення ролі держави й удосконалення системи 

забезпечення безпеки туристів, що також перебуває в полі правового 

забезпечення сфери міжнародного туризму [3]. 

Необхідною умовою розвитку міжнародного туризму в країні є державне 

регулювання та наявність програм, які б визначали пріоритети розвитку галузі. 

Від їх забезпеченості належними ресурсами, зокрема людськими, фінансовими, 

матеріальними, залежить ефективність функціонування сфери туризму. 

Окремим чинником розвитку міжнародного туризму є відкритість 

кордонів. Доступність до ринків, належна ефективність митного 

адміністрування та імпортно-експортних процедур, адміністративна прозорість 

кордонів, розвинута інфраструктура цивільної авіації та наземного транспорту, 

доступність і якість транспортних послуг, інформаційно-комунікаційна 

інфраструктура, політико-правове забезпечення пересування, рівень охорони і 

безпеки характеризують високий рівень відкритості країни для міжнародної 

торгівлі та розвитку міжнародного туризму. 
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Удосконалення туристичної інфраструктури, запровадження інновацій у 

сферу міжнародного туризму потребують значних капіталовкладень. Тому на 

особливу увагу заслуговує інвестиційне забезпечення міжнародного туризму в 

країні. Інвестиції у сферу міжнародного туризму сприяють збільшенню ємності 

ринку, зростанню кількості туристів і відвідувачів, покращують імідж країни та 

її конкурентоспроможність на світовому ринку туристичних послуг [4]. 

У сукупності наявність і забезпечення окреслених умов є необхідними для 

розвитку та функціонування міжнародного туризму в країні й сприяють 

реалізації його основних функцій, серед яких виділяють економічну, соціальну, 

гуманітарну, оздоровчу, пізнавальну, просвітню, комунікативну, розподільчу, 

творчу, екологічну тощо. Проаналізувавши основні з них, перш за все – 

економічну, соціальну, пізнавальну, комунікативну та екологічну, можна дійти 

висновку, що міжнародний туризм – складне, багатоаспектне та комплексне 

явище, яке має велике значення для світу, країн і людини. 

Туризм по праву вважається економічною категорією, оскільки сприяє 

виробництву й реалізації широкого спектру послуг, створенню робочих місць, 

отриманню доходів, розвитку інфраструктури та диверсифікації економіки 

країни. Виконуючи економічну функцію, він забезпечує близько 3,8% світового 

ВВП безпосередньо і близько 11% – з урахуванням непрямого впливу. Частка 

туризму у ВВП більшості країн коливається від 1% у високорозвинутих і 

диверсифікованих економіках до 10% у країнах з відносно великим 

туристським сектором. Суттєвим є внесок міжнародного туризму і в платіжний 

баланс країн. Використовуючи потенціал міжнародного туризму й здійснюючи 

його ефективне державне регулювання, можна добитися оптимізації політики 

управління й стабілізації платіжного балансу в країні.  

Розвиток міжнародного туризму суттєво впливає на зайнятість населення, 

його мобільність. За даними СОТ, обслуговування одного іноземного туриста в 

країні його перебування генерує в сукупності близько дев'яти робочих місць. 

Кількість робочих місць у туризмі зростає в 1,5 раза швидше, ніж у будь-якому 
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іншому секторі економіки, до того ж кожні 2,5 секунди у сфері туризму 

створюється нове робоче місце [1]. 

Важливою є роль міжнародного туризму щодо виконання соціальної 

функції, яка має два аспекти. З одного боку, розвиток міжнародного туризму 

вирішує проблеми безробіття, підвищує рівень життя працівників цієї сфери, а з 

іншого – сприяє задоволенню індивідуальних і колективних потреб, зокрема 

потреб у нових враженнях, зміні місця перебування, а також наданню 

економічних благ і послуг відповідно до вимог і бажань клієнтів. Великим є 

значення туризму й у відтворенні потенціалу людських ресурсів. Надання 

можливостей для відпочинку, організації дозвілля, формування нових зв’язків 

між окремими членами суспільства та цілими народами, отримання позитивних 

вражень – усе це сприяє розвитку людини, покращенню її настрою, набуттю 

нею нових сил і бажання для підвищення працездатності, поліпшення 

результатів своєї роботи [3].  

Зміцнення міжнаціональних відносин допомагає у згладжуванні 

розбіжностей у способах запобігання конфліктам у суспільстві. У цілому 

соціальний ефект від міжнародного туризму виражається в раціоналізації 

вільного часу населення, розширенні світогляду, розвитку духовних і фізичних 

здібностей, підвищенні культурного рівня. У взаємозв’язку з соціальною 

функцією виявляється й гуманітарна функція міжнародного туризму, яку 

можна розглядати як стимулятор розширення світогляду та інтелекту шляхом 

забезпечення доступності до освіти й культурних надбань та цінностей у 

світовому масштабі. 

Однією з важливих міжнародно-правових форм регулювання й координації 

діяльності держав у галузі туризму, вироблення та впровадження правил і 

принципів їхнього співробітництва, норм і стандартів міжнародної туристичної 

діяльності є конференції ООН з туризму, форуми міжнародних туристичних 

організацій, - конференції ВТО [5]. 

Висновки. Не дивлячись на посилене зростання туристичної індустрії 

України та посилений вплив державних органів у сфері регулювання 
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туристичної діяльності, відчувається недостатність нормативно-правового 

регулювання, а в певних випадках колізійність вже існуючих нормативних 

актів, які здійснюють регулятивну функцію туристичного бізнесу, створюють 

негативний вплив на розвиток туризму України, а також відсутність 

усвідомлення важливості державного фінансування виконання цільових 

державних та регіональних програм розвитку туризму і просування 

українського туризму за кордоном.  

Загалом правові норми з питань туризму сьогодні містяться у понад 200 

нормативних актах, які створюють відповідну систему вітчизняного 

туристичного законодавства. Разом з тим, незважаючи на активне формування 

нормативно-правового забезпечення в Україні, його вплив на збільшення 

основних показників туристичної діяльності ще суттєво не відчувається. Ми ще 

не маємо генеральної стратегії розвитку вітчизняного туризму, а також 

економічної моделі в'їзного і внутрішнього туризму, формування яких є 

обов'язковим для кожної розвиненої країни. Потрібно також удосконалити 

умови ліцензування, технологію стандартизації, сертифікації та статистики. 
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Здійснено аналіз управління та організації активних видів туристсько-

рекреаційного туризму в особливих економічних зонах м. Трускавця. 

Обґрунтовано напрями активізації розвитку туристсько-рекреаційного та 

лікувально-оздоровчого туризму у санаторно-курортних закладах України, м. 

Трускавець.  

Ключові слова: лікувально-оздоровчий туризм, рекреаційний туризм, 

організація туризму, економічні зони, санаторно-курортні заклади, 

адміністративно-територіальні зони. 

Постановка проблеми. Стійкий розвиток економіки України вимагає 

комплексного підходу до розв’язання багатьох соціальних проблем, серед яких 

однією з найважливіших є охорона здоров’я людини, подовження тривалості її 

активного періоду життя. Комплексний підхід до проблеми охорони здоров’я 

людини дасть змогу визначити і шляхи розв’язання цієї проблеми.  

Останнім часом у світі спостерігається зростання інтересу туристів до 

лікувально-оздоровчого туризму. Швидкий темп життя, безліч стресових 

ситуацій, зростання потоку інформації, несприятлива екологічна ситуація в 

більшості країн змушує людей звертатися до цього виду туризму.  

У сучасній туризмології розрізняють такі види туризму, пов’язані з 

поліпшенням здоров’я людини: рекреаційний, оздоровчий і лікувальний. 

Оздоровчий вплив туризму сприяє його широкому використанню в комплексі 

курортного лікування. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання туристсько-

рекреаційного туризму у системі туристичної індустрії, лікувального туризму і 

лікувальної фізкультури розкрито у працях зарубіжних та вітчизняних учених  

І. С. Барчукова, В. С. Бовкуна, К. Д. Бокова, М. О. Бокової, О. М. Вєтитнєва,  
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М. В. Вачевського, А. А. Геги, Б. І. Аксентійчука, С. В. Івасівки, П. В. Гудза,  

О. Р. Зав’ялової, Л. Б. Журавльової, О. М. Нікелова, С. В. Леонова,  

О. Г. Матрошиліна, О. М. Жданова, А. М. Тучак, В. Василь Петранівський  

І. Поляковського, І. В. Котова, Ю. М. Федотова, І. В. Востокова, В. Д. Дехтяра, 

В. І. Дубовського, Ю. Я. Рогаля, М. В. Одрехівського, Р. П. Шологона,  

М. І. Алєксєєва, О. І. Чебаненка та ряду інших.  

Мета статті. Організація активних видів туристсько-рекреаційного туризму 

у санаторно-курортних закладах полягає в створенні інноваційного блоку в 

системі цілісної охорони здоров’я за рахунок формування підсистеми «розваги 

та відпочинок» і підвищення рентабельності санаторно-курортної галузі за 

рахунок упровадження закономірностей туристичного бізнесу і технологій 

управління якістю сервісу. Для цього необхідно розробити принципово нові 

підходи до діяльності санаторно-курортних закладів, а саме на основі нових 

способів господарювання можна найбільш повно задовольнити потреби 

споживачів у відпочинку і лікуванні під час перебування на курорті.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Програми перебування на 

курортах урізноманітнюються і, крім лікування, передбачають 

найрізноманітніші культурні і спортивно-туристичні заходи. У зв’язку з 

особливостями надання сервісу сформувались певні форми лікувально-

оздоровчих послуг: лікувально-оздоровчі процедури, оздоровча зарядка, 

лікувальна фізкультура під керівництвом інструктора і самостійно, туристичні 

заходи (прогулянка, ближній туризм, мандрівки тощо), сонячні, водяні і 

повітряні ванни, рухливі ігри та ін.  

Санаторно-курортна база, яка збереглась ще з часів СРСР, на даний час 

потребує модернізації та реконструкції. Гострим і невирішеним є питання 

власності санаторіїв і пансіонатів. Відомчі і профспілкові санаторії вже не є 

конкурентоспроможними на ринку туристично-рекреаційних послуг. Більшість 

з них потребують капітального ремонту та переоснащення. Тому залучення 

інвестицій на реконструкцію і модернізацію об’єктів санаторно-курортної 

сфери є необхідним для успішності туристичного бізнесу [2]. 



145 

Інфраструктура є одним з найважливіших факторів формування 

сприятливого інвестиційного клімату в регіоні. На території міста Трускавця 

для забезпечення нормального функціонування санаторно-курортної сфери 

розміщені деякі об’єкти туристичної інфраструктури: палац культури, музеї, 

бібліотеки, кінотеатри, кіноконцертні зали об’єкти торгівлі, побуту, 

громадського харчування, залізничний і автовокзали, пошта, розважальні 

заклади (дискотеки, казино, нічні клуби) тощо[4]. 

Особливо важливим для нормального розвитку туристичного бізнесу є 

наявність якісної транспортної мережі, мереж стаціонарного та мобільного 

телефонного зв’язку. Ще декілька років назад стан транспортної 

інфраструктури не відповідав запитам споживачів: міжміські маршрути, 

найважливіші з яких – «Трускавець-Львів» та «Львів-Трускавець», 

здійснювались переважно залізничним транспортом, перевезення автобусами 

були нерегулярними. На даний час налагоджені пасажирські перевезення в 

місті та міжміськими маршрутами головним чином силами приватних 

підприємців, а саме, маршрутними таксі. Покращилась якість перевезень 

залізничним транспортом – до послуг пасажирів електропотяги з трьома 

рівнями комфортності [3]. 

Під час організації активного відпочинку або оздоровчого тренування 

відпочивальників використовуються оздоровчі технології різних видів туризму 

(велотури, лижний спорт, плавання, гімнастика, пішохідний туризм, 

скелелазіння, орієнтування, кінний спорт тощо). 

На курорті здійснюється лікування захворювань нирок і сечовивідних 

шляхів, шлунку, печінки і жовчних шляхів, порушень обміну речовин, а також 

супутніх захворювань серцево-судинної системи.  

Основний природний фактор – мінеральні води, різні за хімічним складом і 

мінеріалізацією. В Трускавці понад 25 мінеральних джерел і воду 

використовують для питного лікування, ванн, зрошень, інгаляцій та інших 

бальнеологічних процедур.  



146 

В адміністративно-територіальних межах Трускавця було створено першу 

в Україні вільну економічну зону, яка почала функціонувати з 1 січня 2000 

року. Метою створення є стимулювання інвестиційної та інноваційної 

діяльності, спрямованої на збереження й ефективне використання природних 

лікувальних ресурсів курорту, прискорення економічних реформ у лікувально-

оздоровчій галузі та розвиток рекреаційного туризму. 

Розвиток матеріально-технічної бази рекреації залежатиме від багатьох 

чинників: рекреаційної активності населення, зростання його доходів, 

коливання цін на путівки, темпів економічних реформ, впровадження 

української валюти та її конвертованості, насичення товарного ринку, 

лібералізації зовнішньоекономічної діяльності та ін. [5]. Тому прогнозувати 

процеси в рекреаційній сфері на перспективу надзвичайно важливо. 

В найближчій період очевидно, зберігатиметься тенденція на зниження 

життєвого рівня населення. Зростання цін випереджатиме зростання доходів. 

Посиляться соціальні диспропорції між різними верстами населення. В цей 

період треба очікувати значного перевищення пропозицій послуг над реальним 

попитом на них. Основний контингент відпочиваючих становитиме найбільш 

матеріально забезпечена частина населення. 

Спеціальну економічну зону «Курортополіс Трускавець» можна вважати 

унікальним експериментальним явищем, оскільки в Україні немає аналогічної 

системи. Більшість спеціальних економічних зон в Україні є 

зовнішньоторговельного, виробничого чи комплексного типу. В інших 

туристично-рекреаційних районах України, які мають багатий природний 

потенціал, спеціальний режим господарської діяльності не запроваджено. 

Крім того м. Трускавець можна вважати вузькоспеціалізованою вільною 

економічною зоною, пріоритетною метою якої є сприяння розвитку санаторно-

курортного господарства, медицини та охорони здоров'я. 

У відповідності до Закону України «Про спеціальну економічну зону 

туристсько-рекреаційного типу м. Трускавець» [1], завданнями є: 

- забезпечення росту інвестиційної та інноваційної діяльності; 



147 

- підвищення якості та обсягів санаторно-курортного лікування; 

- розвиток туризму і прискорення реформування курорту; 

- концентрація матеріальних та фінансових ресурсів; 

- вирішення екологічних проблем. 

Враховуючи стан розглянутих вище чинників, які впливають на 

формування інвестиційного клімату, його привабливість, на наш погляд, можна 

оцінити як задовільну. З метою активізації формування сприятливого 

інвестиційного клімату слід приділяти увагу розвитку комунального 

господарства, санаторно-курортної бази та соціально-економічної 

інфраструктури курорту.  

Слід також звернути увагу на розробку програми охорони природних 

ресурсів регіону для забезпечення їх раціонального використання. Не менш 

важливе значення має забезпечення висококваліфікованого кадрового 

потенціалу. Значну увагу слід приділити розробці програми охорони природних 

ресурсів регіону для забезпечення їх раціонального використання [4]. 

Висновки. Таким чином, потужний рекреаційно-туристичний  

потенціал міста-курорту, велика санаторно-курортна база, наявність 

висококваліфікованих лікарів сприяють формуванню привабливого 

інвестиційного середовища в регіоні та динамічному розвитку туристичного 

бізнесу. Створення вільної економічної зони в межах міста-курорту Трускавця 

із впровадженням спеціального режиму господарської діяльності для суб’єктів 

зони є додатковим фактором успішного розвитку ринку рекреаційно-

туристичних послуг.  

Використання позитивних досягнень, осмислення прорахунків та помилок 

у створенні та функціонуванні економічної зони м. Трускавець, як ефективного 

інструменту інвестиційної політики, допоможуть досягти збалансованості 

інтересів усіх учасників інвестиційного процесу шляхом встановлення 

загальнодержавних пріоритетів галузевої та функціональної орієнтації 

економічних зон.  
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Постановка проблеми. Сучасний розвиток туризму, його перетворення в 

суспільно-значимий соціально-економічний феномен обумовлює особливу 

актуальність проблем ефективної організації туристичної діяльності та 

використання туристичних ресурсів. Якщо розглядати окремі регіони 

Причорноморя, то Одеська область має сприятливі умови для розвитку 

туристичної інфраструктури. Зважаючи на те, що по-перше тут акумулюються 

грошові надходження; по-друге, Одеса є політичним, культурним і 

економічним містом України, і, по-третє, Одеса вже має достатні надбання в 

туристичній сфері, правомірним є вибір туризму як пріоритетного напряму 

розвитку міста та складової міського середовища.  

Отже, Одеська область має значний туристсько-рекреаційний потенціал, 

що дає регіону великі можливості для розвитку туризму. Цьому сприяють 

різноманітність природних чинників і наявність пам’яток історії та культури. 

Таким чином, підведення підсумків розвитку туризму Одеської області на 

початку ХХІ століття та пошук можливих шляхів розвитку туризму міста Одеси 

є досить актуальним питанням сьогодення. 

Метою статті є дослідження природно-рекреаційних, історико- культурних 

та соціально-економічних ресурсів як основи для формування, різних 

туристичних маршрутів, а також виявлення проблем та перспектив розвитку 

туризму в Одеській області. 

Виклад основного матеріалу дослідження. За інформацією Управління 

культури та туризму, національностей та релігій Одеської обласної державної 

адміністрації у 2015 році проводилась робота щодо розвитку матеріально-

технічної бази туризму, розробки нових тематичних та спеціалізованих 

туристично-екскурсійних програм, популяризації регіонального туристичного 

продукту та удосконалення системи рекламно-інформаційного забезпечення 

галузі туризму. За підсумками інвентаризації, проведеної спільно з місцевими 

органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, 

встановлено, що у 2015 році в області функціонувало 1147 об'єктів туристично-

рекреаційного призначення, зокрема: 366 готелів і аналогічних засобів 
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тимчасового розміщення та 781 заклад оздоровчого профілю, де одночасно 

можна розмістити понад 116 тисяч туристів і відпочиваючих [3]. Найбільша 

кількість об'єктів туристично-оздоровчого призначення зосереджена у м. 

Білгород-Дністровському, Кілійському, Комінтернівському, Татарбунарському 

та Овідіопольському районах. 

Санаторно-курортна галузь Одеси та області – це оздоровниці, в 

основному зосереджені в районі Французького бульвару, а також санаторії 

курортів «Куяльник» та «Затока». У них усіх є високі рівень діагностики і 

лікування, санаторії Одеси мають колективом висококласних професійних 

лікарів зі світовими іменами. Оздоровниці багаті лікувальними грязями і 

мінеральними водами.  

Загальна кількість об’єктів туристичного бізнесу в Одеській області 

наведена у таблиці 1.  

Таблиця 1 

Наявність об’єктів туристичного бізнесу в Одеській області  

(станом на 2014 р.) [2] 
Об’єкти 
надання 

туристичних 
послуг 

Кількість, 
од. 

з них: Кількість 
розміщених 

осіб 

Середня 
потужність 
об’єктів 

туристичного 
бізнесу, місць 

постійні сезонні 

Готелі та 
аналогічні 
об’єкти - 
всього 

253 214 39 295298 42,9 

в т.ч. готелі 103 99 4 203012 68,3 
хостели 4 4 - 2572 26,0 

гуртожитки 10 8 2 2385 25,8 
Спеціалізовані 

об’єкти - 
всього 

432 37 395 272380 119,4 

в т.ч. санаторії  20 15 5 67699 463,3 
дитячі центри  1 1 - 15001 1200 

будинки 
відпочинку  

2 2 - 12753 126,5 

бази 
відпочинку  

7 1 6 9659 252,9 
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Аналітичні дослідження вартості послуг, які були надані у сфері 

туристичного бізнесу показали, що питома вага Одеської області залишається 

досить незначною. Причому, більшій економічний потенціал юридичних осіб 

забезпечує більший обсяг наданих послуг та більшу їх вартість у порівнянні з 

фізичними особами-суб’єктами туристичної індустрії. Так, частка вартості 

туристичного продукту, який був створений юридичними особами в одеській 

області, склав 13,7%, в той час, коли питома вага фізичних осіб-підприємців 

становила лише 6,6% загальної вартості туристичних послуг по Україні 

(таблиця 2). 

Таблиця 2  

Вартість послуг, наданих суб’єктами туристичного бізнесу в Одеській 

області (2014р.) [1, 2] 

 Загальна 
вартість 
послуг, 
грн.  

в т.ч. 
готелі хостели кемпінги гуртожитки туристичні 

бази 

юридичні суб’єкти туристичного бізнесу 
Україна 899277,8 431119,6 5108,5 1651,7 6866,3 48697,0 
Одеська 
область 

123245,5 17563,9 507,3 - 2770,5 14966,0 

Питома вага 
області, % 

13,7 40,7 9,9 - 40,3 30,7 

фізичні особи-суб’єкти туристичного бізнесу 
Україна 12690794,7 4425112,3 378,0 1678,4 61123,2 264691,3 
Одеська 
область 

843603,1 236817,2 - - 371,1 19270,1 

Питома вага 
області, % 

6,6 53,5 - - 0,6 7,3 

 

В минулому році ДП «Одесастандартметрологія» сертифіковано  

167 готельних, санаторно-курортних та оздоровчих закладів Одеської області, у 

тому числі: - 33 готелів, - 15 санаторіїв, профілакторіїв, - 46 бази відпочинку, - 

24 дитячих оздоровчих закладів, - 8 оздоровчих та спортивних комплексів, -  

41 пансіонатів, кемпінгів, будинків та центрів відпочинку [3]. Видано  

355 сертифікатів відповідності по показниках безпеки на готельні послуги, з 
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яких: - 33 - на готельні послуги; - 134 - на послуги розміщення; - 164 - на 

послуги харчування; - 1 - на туристично-екскурсійні послуги (добровільна 

сертифікація). У 2014 році обсяг податкових надходжень від сплати закладами 

тимчасового розміщування області туристичного збору склав 3 833,1 тис. грн., 

що на 11,2 % більше у порівнянні з 2013 роком [1].  

Найбільшого  розвитку в Одесеській області набуло створення 

туристичних підприємств  різних форм власності, які працюють за ліцензіями 

на організацію іноземного, зарубіжного, внутрішнього туризму, а також 

проведення екскурсійної діяльності. 

Серед  готельних установ Одеської області в самій Одесі розташовані  

3 - п'ятизіркових готелі («Аркадія Плаза», «Отрада», «Палас Дель Мар») і  

15 - чотирьохзіркових («Континенталь», «Лондонська», «Моцарт», «Чорне 

море», «Аркадія Плаза», «Одеса», «Лондон», «Немо» та ін.) [4]. Організацією 

прийому вітчизняних та іноземних туристів, відправленням туристів за кордон 

займаються 150 туристичних підприємств [1].  

Стримуючим фактором більш інтенсивного розвитку туризму в регіоні 

залишається сезонність роботи переважної кількості об‘єктів туристично-

оздоровчого призначення, активна фаза якого продовжується протягом 80 днів 

(червень-серпень) [4]. 

Дослідження структури готельного господарства Одеської області 

дозволяє зробити висновок, що найпоширенішими є два типи підприємств: 

готелі, що становлять 63,2% від їх загальної кількості, та гуртожитки для 

приїжджих – 31,6%. В Одеській області найбільша кількість підприємств 

готельного господарства розташована у м. Одесі (40,8% від загальної кількості 

– 31 підприємство). У ході аналізу ринку готельних послуг Одеського регіону 

нами було виявлено, що на території м. Одеси перебуває безліч готелів, які не 

надають про себе ніякої інформації в Головне управління статистики Одеської 

області. 

В інфраструктурі є вузькі місця: дефіцит номерів економ- і бізнес-класу 

(тільки 15% готелів можуть вважатися категорійними); нестача мотелів.  
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Статистична інформація свідчить про явну недостатність і зношеність 

готельного  фонду, готельних конференц-залів. Крім того, слід відзначити різку 

диспропорцію в розподілі готелів за районами м. Одеси. Так, у Приморському 

районі зосереджені 50% готелів, у Київському районі - 35%, у Суворовському - 

15%. Разом з тим, у Малиновському районі міста Одеси практично немає місць 

розміщення туризму. 

Незважаючи на високі  показники забезпеченості, у туристичних центрах 

світу триває будівництво нових готелів. Крім того, вбачається явна 

невідповідність цін на послуги розміщення в готелях Одеси в порівнянні з 

європейськими. 

В Одесі в туристичних фірмах, оздоровчих установах й, у тому числі, у 

готельному бізнесі зайнято близько  5 тис. чоловік. Крім того, у галузях, 

пов'язаних з туризмом (торгівля, громадське харчування й т.д.), зайнято більше 

50 тис. чоловік. 

Поряд із цим, слід зазначити, що в туристичній індустрії міста відчувається 

гострий дефіцит висококваліфікованих кадрів, особливо: 

− маркетологів, менеджерів за спеціальностями «Організація 

обслуговування в готелях і туркомплексах, громадському харчуванні, у 

музейній діяльності, що обслуговують персонал трьох -  і п'ятизіркових готелів 

зі знанням іноземної мови» й інших; 

− професійних кадрів для категорійних готелів (покоївки, офіціанти, 

бармени й інші); 

− кваліфікованих гідів й екскурсоводів (особливо - зі знанням мов). 

Відсутність професійної підготовки в переважної більшості підприємців і 

керівників підприємств туристичної індустрії, у сукупності з дефіцитом 

кваліфікованих кадрів, є однією з головних причин низької ефективності 

роботи й зниження конкурентноздатності підприємств галузі. Для кадрового 

забезпечення туристичної індустрії м. Одеси необхідно створення нормативно -

правової бази й фінансових умов для розширення підготовки у ВНЗ м. Одеси 

фахівців в області курортної справи й туристичної діяльності. 
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Підготовка екскурсоводів у формі щорічних курсів здійснювалася на базі 

Одеського бюро подорожей та екскурсій. Більшість екскурсоводів міста старше 

50-ти років. У зв'язку із цим, Одеським бюро подорожей й екскурсій була 

відновлена підготовка зазначених фахівців на базі Київського інституту 

туризму. У період з листопада 2013 по  квітень 2014 року, було підготовлено 

28 екскурсоводів. Усі вони одержали посвідчення Київського інституту 

туризму. 

В Одесі процес відтворення кадрового потенціалу здійснюється на 

недостатньому рівні й вимагає заходів зі стимулювання підготовки кадрів, 

орієнтації на сучасні технологічні вимоги й вимоги ринку. Необхідною умовою 

координації дій із суб'єктами туристичного бізнесу й організаціями культури є 

формування основних вимог до проекту розміщення міського замовлення на 

підготовку кадрів в області туризму. 

У 2014 році в акваторію Одеського порту було здійснено 148 суднозаходів, 

у тому числі іноземних круїзних лайнерів – 106; загальний пасажирообіг склав 

174,5 тис.осіб, що на 29,6 % більше у порівнянні з 2012 роком. В українську 

частину дельти Дунаю впродовж 2014 року здійснено 80 суднозаходів і 

обслуговано 11057,0  іноземних круїзних туристів, що на 1,4% більше 

порівняно з минулим роком. У 2014 році обсяг експорту послуг Одеської 

області по статті «Подорожі» склав 32,8 млн.дол. США, імпорту – відповідно 

9,2 млн.дол. США [5]. Таким чином, позитивне сальдо по статті "Подорожі" 

склало 23,5 млн. дол. США. Загальний обсяг капітальних інвестицій, залучених 

у сферу туризму і рекреації за 2014 рік склав 151,6 млн.грн. Найбільша частка 

від загального обсягу освоєних інвестицій прийшлась на діяльність готелів та 

інших засобів тимчасового розміщення (81,5 млн.грн.), решта – на діяльність 

туроператорів, турагентів і санаторно-курортних закладів області.  

В Одеській області розвинена транспортна інфраструктура: залізничні 

вузли, морські та річкові порти, повітряні лінії.  

Морський та річковий транспорт області організаційно представляють 

Державна судноплавна компанія «Чорноморське морське пароплавство», ПАТ 
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«Українське Дунайське пароплавство», судноплавні компанії «Укрферрі» і 

«Укртанкер», вісім морських торговельних портів, найбільшими з яких є 

Одеський, Іллічівський та порт Южний. 

Залізничний транспортний комплекс включає Одеське державне 

підприємство з перевезення вантажів та пасажирів, Одеську залізницю та 

Одеське підприємство промислового залізничного транспорту. На балансі 

Одеської залізниці знаходяться 86 залізничних станцій, найбільші серед яких: 

Одеса, Ізмаїл, Арциз, Роздільна, Слобідка. 

Авіаційний комплекс Одеської області представлений трьома базовими 

авіакомпаніями: державною авіакомпанією «Одеські авіалінії» та приватними 

компаніями «Таврія», «Південні авіалінії», аеропортами «Міжнародний 

аеропорт «Одеса», «Ізмаїл», «Лиманське». 

Одеська область має розгалужену мережу автомобільних доріг, що 

зв’язують обласний центр (м. Одеса) з районними центрами, населеними 

пунктами,що знаходяться поруч та іншими регіонами України. Одещину 

перетинає також 7 автомагістралей. 

Однак, наявна інфраструктура, яка призначена для туризму недостатня, її 

необхідно розглядати в широкому сенсі: основні елементи інфраструктури 

повинні виконувати не тільки виключно рекреаційну функцію, а й повинні 

слугувати ведучим фактором покращення всього соціально-економічного життя 

країни.  

Висновки. Маючи такий ресурсний потенціал туризм в Одеській області 

повинен сприяти зміцненню економіки країни, наповненню державного 

бюджету, зросту благополуччя українського народу, збереженню історико-

культурного спадку, підвищення духовного потенціалу суспільства. Разом з 

тим туристична інфраструктура Одеської області ще не відповідає світовим 

стандартам, а ціна за послуги залишається високою і такою, що не відповідає їх 

якості. Найбільш перспективними з точки зору створення вартості 

туристичного продукту в області постають готелі, туристичні бази та 

гуртожитки для приїжджих. Найменш перспективними поки залишаються 

хостели і кемпінги. Відсутність професійної підготовки в переважної більшості 
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підприємців і керівників підприємств туристичної індустрії, у сукупності з 

дефіцитом кваліфікованих кадрів, є однією з головних причин низької 

ефективності роботи й зниження конкурентноздатності підприємств галузі. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ ДЛЯ ОСІБ З ОБМЕЖЕНИМИ 

МОЖЛИВОСТЯМИ У ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ  

Розглянувши сучасний стан туризму для осіб з обмеженими можливостями в  

Україні і Закарпатській області проаналізовано тенденції його розвитку, 

значення для суспільства, а також людей такої категорії. Запропоновано 

механізм удосконалення системи впровадження туризму для осіб з 

обмеженими можливостями у Закарпатській області. 

Ключові слова: туристична галузь, туризм, туристична індустрія, 

туристичний ринок, внутрішній туризм, особи з обмеженими можливостями. 
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Постановка проблеми. Важливо відмітити що Закарпаття – перший регіон 

в Україні, де активно пропагується туризм для осіб з фізичними і розумовими 

вадами (туризм для сліпих, туризм для глухонімих, звукові тури, туризм для 

людей з обмеженими можливостями), зокрема в Ужгороді було зроблено 

перший міський путівник в Україні для слабозрячих мовою Брайля, створено 

умови для безбар’єрного проживання в двох десятках закладах області, а також 

проводиться традиційний щорічний соціальний фестиваль для людей з 

обмеженими можливостями. 

Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення проблеми. 

Досліджували туризм для осіб з обмеженими можливостями І. Сандовенко,  

О. Волошинський, І. Горбацьо, Б. Сташківа, Д. Петров, А. Мацелюха,  

М. Сварник, Є. Холостова, М. Дементьєва, Л. Лозинська. 

Проблема інвалідності набуває актуальності через те що, у сучасному 

розвиненому світі українці з інвалідністю не можуть існувати без допомоги 

інших, вони ізольовані від суспільства, зазнають дискримінації, не мають 

інформації про свої права та пільги. Вони обмежені в доступі до об’єктів 

соціальної інфраструктури, а також через тотальні «архітектурні» перешкоди, 

більшість з них не може відвідувати громадські місця, аптеки, установи 

культури, крамниці, працювати, вести активне та повноцінне життя [5, с.88-89].  

Метою статті є проаналізувати туристичний потенціал і проблеми туризму 

для неповноспроможних осіб, дати оцінку цьому сегменту туристичного ринку, 

дослідити теоретичні положення туризму щодо людей з вадами здоров’я як 

окремого перспективного сектору туристичного ринку, визначити можливі 

шляхи розвитку туризму для інвалідів у Закарпатській області. 

Виклад основного матеріалу. Інвалідність є явищем соціальним, уникнути 

якого не може жодне суспільство, тому відповідно до рівня свого розвитку, 

пріоритетів і можливостей кожна держава формує економічну та соціальну 

політику щодо осіб з обмеженими можливостями. Але проблеми лікування, 

реабілітації та соціальної адаптації осіб з обмеженими можливостями 

залишаються надзвичайно складними в Україні та й у всьому світі. 
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Із розвитком суспільства зростає інтерес до питання інвалідності. 

Голосніше і частіше говорять про права і потреби людей з різними вадами. 

Найбільше відмічається те, що вони володіють тими ж правами, що й інші 

громадяни, отже мають право на освіту, охорону здоров’я, розвиток власної 

особистості, хобі і інтерес, а також право на відпочинок, туризм і рекреацію. 

Люди з обмеженими можливостями в нашій державі, бояться вийти на вулицю, 

відчути на собі співчутливі погляди перехожих. Така ситуація є наслідком 

помилкової соціальної політики, що орієнтована виключно на сегмент 

«здорового» населення та відображає інтереси тільки цієї категорії громадян. 

Через це структура виробництва і побуту, соціальних послуг, культури і 

дозвілля в Україні залишається непристосованою до потреб людей з 

обмеженими можливостями. Саме дозвілля і туризм є одними з найважливіших 

форм соціальної адаптації  і соціальної реабілітації людини до умов 

зовнішнього середовища та єдиним шансом на вихід з ізоляції. Це питання  не 

може залишатися непоміченим владою та суспільством. 

Туризм для осіб з фізичними і розумовими вадами (туризм для сліпих, 

туризм для глухонімих, туризм для людей з обмеженими можливостями, 

інвалідний туризм, реабілітаційний туризм, корекційно-освітній туризм, 

доступний туризм) — це різновид туризму, спрямований на задоволення 

рекреаційних потреб осіб з обмеженими можливостями. 

Цей вид туризму з’явився в 70-х роках минулого століття і розвивався в 

громадських організаціях осіб з обмеженими можливостями (ООВ). Складність 

розвитку цього виду туризму полягає в неповноті нормативної бази, відсутності 

системи методичного супроводу, системи підготовки інструкторів-фахівців з 

роботи з ООВ. Сьогодні у світі за цим різновидом туризму закріпилися терміни 

«туризм для людей з обмеженими життєвими можливостями» (ЛОЖВ), 

«інвалідний туризм», «туризм глухих», «туризм сліпих», «реабілітаційний 

туризм», «корекційно-освітній туризм». Необхідно зауважити, що під терміном 

«люди з обмеженими життєвими можливостями» маються на увазі не лише 

особи з інвалідністю, але й особи, які не мають інвалідності, проте у них є ті чи 



159 

інші відхилення, що знижують їх функціональні можливості. В залежності від 

фізичного стану людей з обмеженими фізичними можливостями споживачів 

туристського продукту поділяють на 2 категорії: 

− туристи з обмеженими можливостями пересування (інваліди-

колясочники); 

− туристи з обмеженими можливостями сприйняття навколишнього світу 

(погано бачать, незрячі, глухі) [1]. 

Туризм для осіб з обмеженими можливостями організувати непросто. Це в 

першу чергу зумовлено труднощами, які не в змозі подолати ні готелі, ні 

екскурсоводи, ні туристичні фірми. Екскурсоводи повинні вміти працювати з 

різними категоріями туристів. 

Для соціальної адаптації та реабілітації людей з обмеженими 

можливостями необхідно проводити екскурсії культурними та історичними 

місцями, розробляти та пристосовувати для таких осіб окремі маршрути. 

Розвиток туризму для осіб з обмеженими можливостями повинен розроблятися 

так, щоб для них реалізовувались рівні можливості для відпочинку. 

Для організації надання туристичних послуг особам з обмеженими 

можливостями, треба дотримуватись таких принципів: 

− інваліди мають брати активну участь у загальному соціальному та 

економічному розвитку суспільства, а їхні потреби повинні враховуватися у 

національних планах розвитку; 

− особи з обмеженими можливостями мають продовжувати жити у 

своєму середовищі і вести, за необхідної підтримки, звичайний спосіб життя; 

− особи з обмеженими можливостями повинні отримувати необхідну 

допомогу в питаннях охорони здоров’я, системи освіти, соціальних потреб 

тощо. 

Створення рівних можливостей означає також, що державна політика має 

використовувати всі засоби таким чином, щоб кожен індивід мав рівні 

можливості для участі в житті суспільства. Окрім рівних прав, у осіб з 

обмеженими можливостями мають бути також рівні обов’язки [6]. 
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Соціальний туризм має і  негативні чинники організації. До яких 

відносяться: 

1. Брак пропозицій щодо потреб неповноспроможних осіб: 

− брак віри у надавачів послуг щодо можливості створення попиту; 

− недостатня кількість баз, пристосованих для осіб з обмеженими 

можливостями; 

− брак відповідної підтримки з боку держави і соціальних фондів. 

2. Брак спеціалізованих туристичних бюро. 

3. Брак пропозицій дає зворотну реакцію – брак інтересу з боку неповно- 

спроможних осіб [3]. 

Організація подорожей для осіб з обмеженими можливостями потребує 

ретельної підготовки. На першому етапі слід зібрати повну інформацію про 

маршрут чи місце призначення. Саме з цим повинні допомогти туристичні 

фірми, які є важливою сполучною ланкою між клієнтом і постачальником: вони 

володіють інформацією про доступність туристичних об’єктів, можуть 

розрахувати кошторис подорожі, проаналізувати можливість використання 

різних видів транспортних засобів, а також фізичні та соціальні умови місця 

відпочинку. 

Більшість туристичних фірм Закарпатської області знаходяться в старих 

будинках, до яких ведуть сходи, тому туристам з обмеженими можливостями 

(фізичними вадами) важко дістатися до них. 

Працівники туристичних фірм також не завжди обізнані з інформацією про 

особливості обслуговування, наприклад, туристів на візках (необхідно знати, 

що візки бувають різних розмірів, електричні і немеханізовані тощо). 

Великі можливості для розвитку туризму, оздоровлення та лікування на 

території Закарпаття пов'язані з використанням унікальних природних багатств 

Карпат. Санаторно-курортний комплекс базується на значних запасах 

вуглекислих, сульфідних і хлоридно-натрієвих вод. На їх базі працюють 

санаторії у Сваляві, поблизу села Синяк, та інших районах. 
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Закарпаття дуже привабливе для туристів. Робота над відновленням, 

підвищенням ступеня заповідності території, а також визначення нових 

маршрутів, будівництво туристичних баз, кемпінгів, прокладання шляхів 

перетворить Закарпаття на надзвичайно популярний серед туристів край. 

Неповторної краси гірські краєвиди, унікальні пам'ятки природи, 

заповідники, заказники (Горгани, печери Довбуша поблизу с. Космач, Спора 

гора, де знайдено джерела залізистої води, та багато інших), своєрідна 

архітектура і побут гуцулів, розвиток кустарних промислів, виробництво 

різноманітних високохудожніх виробів та побутових речей, унікальних 

сувенірів, найстародавніші пам'ятки матеріальної культури створюють чудове 

середовище для туризму. Цілюще повітря, велика кількість лікарських рослин, 

грибів і ягід, сприятливі умови для розвитку бджільництва створюють 

можливості для будівництва санаторно-курортних комплексів [2]. 

Можливості для санаторно-курортного господарства, для розвитку 

туризму, зимових та літніх видів спорту на Закарпатті досить великі. Для того, 

щоб підвищити природний імідж цього краю, треба використати оздоровчі 

функції, естетичний зовнішній вигляд та привабливість. Це можна зробити 

лише за рахунок підвищення заповідності, відновлення історичних, 

архітектурних, етнографічних пам'яток, будівництва туристичних баз, 

спортивних комплексів, прокладання пішохідних маршрутів тощо. 

Ще зовсім недавно ніхто у туристичному бізнесі не говорив про потенціал 

ринку осіб з обмеженими можливостями. Однак тепер у європейських 

туристичних центрах дуже часто можна зустріти таких людей, що 

подорожують як групами так і самостійно, не обтяжуючи родичів чи знайомих 

супроводом, адже інфраструктура підготовлена для їхніх потреб. Для розвитку 

туризму для осіб з обмеженими можливостями потрібен час, щоб суспільство і 

самі ці люди усвідомили, що туризм і нові незвідані краї для них відкриті і 

доступні [4]. 

Проблемами розвитку цього напряму є також некомпетентні в питаннях 

інвалідності працівники, незнання потреб цих людей, відсутність вміння 

спілкуватися з ними. 
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Висновки. Аналізуючи перспективи розвитку туризму для  

осіб з обмеженими можливостями у Закарпатській області, окрім  

теоретичних засад формування місцевої політики пропоную такі практичні 

заходи: 

− Оцінка відповідності туристично привабливих об’єктів Закарпатської 

області потребам осіб з обмеженими можливостями. 

− Видання та поширення методичних рекомендацій щодо облаштування 

об’єктів туристичної інфраструктури з дотриманням вимог і врахуванням 

потреб осіб з обмеженими можливостями і до персоналу туристичних закладів, 

гідів та супроводжуючих осіб. 

− Добір туристичних об’єктів та атракцій області, найбільш цікавих і 

придатних для туризму, відпочинку і рекреації осіб з обмеженими 

можливостями. 

Для підвищення доступності інфраструктури для таких туристів, необхідно 

провести заходи, а саме: 

1. Інформаційне забезпечення проектів громадських організацій і 

поширення інформації про можливості безбар’єрного відпочинку на території 

Закарпатської області. 

2. Вивчення умов вільного доступу до об’єктів туристичної 

інфраструктури та туристичних атракцій у Закарпатській області для осіб з 

обмеженими можливостями. 

3. Облаштування туристичних об’єктів пандусами, кнопками виклику та 

спеціальними маркувальними знаками. 

4. Моніторингу чинної нормативно-правової бази з питань інвалідного 

туризму та розробка ефективних механізмів на рівні області щодо її 

дотримання, зокрема, створення робочої групи з реалізації проектів. 

Поєднання практичного застосування передових критеріїв та якісні 

характеристики з соціально-політичної свідомості може, безумовно, допомогти 

подолати перешкоди для осіб з обмеженими можливостями.  
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РЕКРЕАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

У статті розглянуто рекреаційну проблематику в Харківському регіоні. 

Визначені заходи щодо покращення механізмів регулювання рекреаційного 

комплексу Харківщини та засоби підвищення ефективності рекреаційного 

природокористування . 

Ключові слова: туризм, рекреаційні ресурси, туристична інфраструктура, 

рекреаційне природокористування,історико-культурні ресурси. 

Постановка проблеми. За порівняно короткий час свого існування 

рекреаційною географією накопичено багатий досвід наукових і практичних 

розробок. Проте деякі питання залишаються дискусійними і недостатньо 
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дослідженими. Тому предметна область рекреаційної географії потребує свого 

розширення, бо виникають нові актуальні напрямки, які потребують 

подальшого дослідження, наукового обґрунтування практичного вирішення і 

розвитку. Особливо важливими вони стають в сучасних умовах 

трансформаційних процесів соціально-еколого-економічного розвитку України і 

необхідності пошуку нових напрямків розвитку господарства. Одним з них 

виступає туризм, який наша держава декларує на законодавчому і 

концептуальному рівнях як пріоритетний напрямок розвитку національної 

економіки. Це також впливає і на розвиток окремих регіонів, в тому числі і 

Харківщини. Отже, існує нагальна проблема наукового обґрунтування, 

вивчення і раціоналізації використання рекреаційних ресурсів регіону для цілей 

розвитку рекреаційної індустрії, стосовно до переорієнтації господарського 

комплексу на збалансований розвиток нових напрямків господарювання, 

притаманних постіндустріальному суспільству, з огляду на нові законодавчо-

правові засади ринкової економіки. Все вищезазначене зумовило вибір теми і 

спрямування дослідження. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Насамперед варто назвати 

фундаментальні академічні праці, що дають найповнішу та всебічну, детальну 

характеристику досліджуваної території і по суті складають методологічну базу 

цієї статті. Це такі підручники, як «Рекреаційно-туристичні ресурси України» 

О.О.Бейдика [1]; «Географія природно-ресурсного потенціалу України» 

В.П.Руденко [6]. 

Мета статті. Розглянути проблеми туристично-рекреаційної галузі регіону 

в контексті інтеграції до Європейської спільноти та проаналізувати сучасний 

стан і перспективи туристичного розвитку Харківської області. 

Виклад основного матеріалу дослідження. На сучасному етапі соціально-

економічного розвитку України, коли вплив людини на промисловість, науку та 

техніку постійно зростає, особливої актуальності набуває проблема відновлення 

фізичних та духовних сил людей, а також задоволення різноманітних потреб, 

пов'язаних із оздоровленням і відпочинком. Вирішувати цю проблему мають 
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рекреаційні ресурси – одна з найважливіших складових соціальної сфери 

України. Протягом дуже короткого часу рекреаційна географія накопичила 

достатньо багатий досвід наукових та практичних розробок. Саме тому в 

сучасних трансформаційних умовах соціально-еколого-економічного розвитку 

України є необхідність пошуку нових перспективних напрямків розвитку 

державного господарства. Саме таким є туризм як один із пріоритетних 

напрямків розвитку, а також євроінтеграція у Європейський Союз. Така 

національна економічна політика впливає на регіональний розвиток регіонів 

України, зокрема і Харківщини. Для Харківської області проблема розвитку 

рекреаційного господарства є актуальною через недостатню дослідженість 

цього спрямування. Відповідно до Земельного кодексу України, для цілей 

рекреації виділяють землі курортного, оздоровчого та туристсько-рекреаційного 

призначення, хоча, на думку юристів, у галузі господарського права це не є 

достатнім [1]. 

Об'єктом дослідження є рекреаційний комплекс Харківської області; 

предметом дослідження – сукупність природно-рекреаційних ресурсів, їх 

економічна оцінка та раціональне використання. Підґрунтям формування 

рекреаційного комплексу є природні ресурси – сукупність об'єктів і систем 

живої та неживої природи, компоненти природного середовища, що оточують 

людину, які використовуються у процесі суспільного виробництва для 

задоволення матеріальних і культурних потреб людини та суспільства, тобто 

земельні ресурси, надра, води, рельєф [2]. 

У сучасній медичній практиці важливе місце відводиться бальнеології – 

лікуванню і профілактиці захворювань мінеральними водами. На Харківщині 

вони зустрічаються як серед прісних, так і високомінеральних. Найбільш 

відомими є Березова Балка, Рай-Оленівка, кам'янисті води. Як фітолікувальні 

ресурси використовуються ліси, які становлять 12 %, що менше, ніж у цілому 

по Україні (15 %). Найбільшими за територією масивами є Мохначанський ліс, 

Тарановський лісний масив, Печенізький ліс. У цих місцях зосереджені основні 

зони рекреаційної діяльності. Рівнинний рельєф Харківщини створює 
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сприятливі умови для розвитку пішохідного та велосипедного туризму. Згідно із 

соціальним дослідженням пріоритетів туристичних ресурсів, важливу 

рекреаційну цінність мають пляжі. Природно-заповідний фонд, який 

використовується з рекреаційною метою, нараховує близько 215 територій та 

об'єктів. Найбільший відсоток заповідності спостерігається в Печенізькому, 

Зміївському та Чугуївському районах області. 

Заходами щодо покращення механізмів регулювання рекреаційного 

комплексу Харківщини є: сприяння створенню підприємств малого та 

середнього туристичного бізнесу; впровадження кредитного забезпечення 

підприємствам, які займаються туристичною діяльністю; покращення 

екологічної та інфраструктурної складової рекреаційного комплексу; розробка 

нових форм господарських правовідносин органів місцевого самоуправління із 

суб'єктами підприємницької діяльності у галузі туристичного бізнесу [3]. 

Основною метою створення туристичної інфраструктури в Харківській 

області є формування на території регіону високоефективного туристичного 

комплексу відповідно до міжнародних вимог, який давав би змогу задовольнити 

потреби в туристичних послугах як українців так і представників із інших країн 

світу і забезпечував надходження до державного та місцевих бюджетів, притоки 

іноземного капіталу, приросту робочих місць в регіоні, а також збереження і 

раціонального використовування природно-ресурсного та природно-

культурного потенціалу регіону . 

Основні задачі, які необхідно вирішити для досягнення мети, полягають в 

розвитку рекреаційно-туристичної галузі, що має суттєвий вплив на рівень 

національної економіки в сучасних умовах становлення України як незалежної 

держави. Але порівняно з промислово розвиненими країнами вклад цієї галузі в 

національний доход незначний, хоча є необхідні передумови для зміни існуючої 

ситуації. Важливим засобом підвищення ефективності рекреаційного   

природокористування в умовах ринкової економіки є плата за використання 

рекреаційних ресурсів. У практиці рекреаційного господарювання 

застосовується три види платежів: платежі за використання природних 
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рекреаційних ресурсів; відрахування за понаднормативне їх використання i за 

користування загальною інфраструктурою. Кількісна обмеженість і якісні 

відмінності рекреаційних ресурсів в умовах ринкової економіки породжують 

різницю в результатах господарського використання цих ресурсів, тобто 

суб’єкти господарювання отримують різну величину додаткового прибутку [5].  

Висновки. На розвиток туризму в світі здійснювали вплив науково-

технічний прогрес, підвищення якості життя населення, збільшення тривалості 

вільного часу, відпусток, економічна і політична стабільність і ряд інших 

чинників, тому країни з розвиненою туристичною індустрією можуть бути 

прикладом для розбудови українського туризму. Для розвитку цієї галузі, 

необхідний насамперед регіональний розвиток туризму. Харківська область, 

володіючи великим туристичним потенціалом, може запропонувати в контексті 

євроінтеграційних перспектив та розвитку туристичного потенціалу краю 

об’єкти природно-заповідного фонду, історико-культурні об’єкти, пам’ятки 

архітектури та інше. 
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В умовах ринкової економіки якість продукції відіграє надзвичайно 

важливу роль у підвищенні її конкурентоспроможності. Економічне 

суперництво підприємств, окремих об'єднань, боротьба їх за ринки збуту 

зосереджуються не тільки на ціні, а й значною мірою на нецінових  факторах. 

Серед цих факторів – реклама, створення сприятливих умов для реалізації 

продукції, забезпечення (за необхідності) після продажного обслуговування 

покупців, особливе місце займає якість продукції. 

Конкурентоспроможність продукції за якістю підвищує і 

конкурентоспроможність підприємства як суб'єкта ринку, під якою розуміють 

його здатність виробляти конкурентоспроможну продукцію і забезпечувати її 

збут. Якісна продукція забезпечує вищу прибутковість виробництва і фінансову 

стійкість підприємства, підвищує його імідж, сприяє виходу підприємства на 

світовий ринок, повніше задовольняє потреби суспільства в ній, завдяки чому в 

державі формується більш сприятливий соціально-психологічний клімат. 

Проте на підприємствах України недостатньо менеджерів і фахівців, які 

володіють необхідними знаннями у сфері управління якістю, завдяки якому 

підприємство може досягти необхідного рівня конкурентоспроможності. Як 

наслідок, більшість вітчизняних підприємств не використовують сучасні 

методи управління якістю. 
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Аналіз останніх публікацій показує, що дослідження тенденцій посилення 

напряму конкурентоспроможності залежить від якості товару. Окремі аспекти 

прогнозування основних показників якості продукції проведено на підставі 

досліджень О.С. Пономарьової, Г.Ю. Кочерука, Ю.П. Перевощикової,  

І.С. Педака, Т.Ю Краснокутської, І.М. Романюка, О. Г. Лищенка та ін. 

Метою статті є дослідження особливостей управління якістю продукції та 

його вплив на конкурентоспроможність підприємства. 

Виклад основного матеріалу. Якість виступає гарантом успішного 

функціонування підприємства на ринку, і саме через її основні характеристики 

менеджери мають змогу оцінювати рівень конкурентоспроможності 

підприємства в цілому. Якість продукції – це поняття, яке характеризує 

параметричні, експлуатаційні, споживчі, технологічні, дизайнерські властивості 

виробу, рівень його стандартизації та уніфікації, надійність та довговічність, що 

дозволяє товару найповніше задовольнити запити споживачів. Тому сучасна 

ринкова економіка ставить принципово нові вимоги до якості продукції, що 

виробляється. 

Аби зробити товар справді якісним, а підприємство прибутковим, йому 

необхідно впровадити належну систему управління якістю. 

Управління якістю продукції – це встановлення, забезпечення і 

дотримання необхідного рівня якості продукції при її розробці, виготовленні та 

експлуатації, що досягається шляхом систематичного контролю за якістю і 

цілеспрямованого впливу на умови й фактори, від яких вона залежить. 

Управління охоплює основні елементи виробництва, які впливають на якість 

продукції: засоби праці, предмети праці та саму працю [3]. 

Управління якістю продукції підприємства включає в себе низку 

інструментів та методів управління якістю (рисунок 1). 

Інструменти та методи управління якістю, що застосовуються сучасними 

організаціями, формують складову частину загальної методології менеджменту 

якості. 

Слід зазначити що, такий підхід до класифікації є досить умовним, 

оскільки значна кількість методів має багато спільного у структурі й методиці 
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застосування, завдяки чому вони можуть розглядатися не відокремлено один 

від одного, а як частини єдиної методології управління якістю. Сучасні методи 

управління якістю вимагають непросто стабільності якості  продукції, 

підвищення такої стабільності. 

Політика безперервного поліпшення якості звичайно реалізується через 

визначені маркетингові або операційні стратегії (рисунок 2). 

Сучасні економічні процеси характеризуються розвитком як позитивних, 

так і негативних тенденцій, що зумовлені рядом об'єктивних та суб'єктивних 

причин. Так, приєднання економіки України до СОТ означає загострення умов 

здійснення підприємницької діяльності як на внутрішньому, так і на 

зовнішньому ринках. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Систематизація методів та інструментів управління якістю 

Проведені дослідження дозволили визначити основні причини зниження 

якості продукції вітчизняних підприємств: 

− низька якість сировини; 

− недостатній рівень технологічного забезпечення; 

− невідповідність рівнів організації виробництва і кваліфікації 

робітників. 
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З метою запобігання зниження якості продукції, підприємства намагаються 

впроваджувати заходи, які спрямовуються на попередження та мінімізацію 

можливостей виробництва неякісної продукції і підвищення їх рівня якості. 

Підвищення якості – одна із форм конкурентної боротьби, завоювання і 

втримання позицій на ринку. Високий рівень якості продукції сприяє 

підвищенню попиту на продукцію і збільшенню суми прибутку не лише за 

рахунок обсягу продажів, а й за рахунок вищих цін. Саме в умовах відкритої 

ринкової економіки неможливої без гострої конкуренції, проявляються 

фактори, які роблять якість продукції умовою виживання товаровиробників, 

мірилом результативності її господарської діяльності, економічного добробуту 

країни [2, 12]. До таких факторів можна віднести: стратегічне планування, 

наукову організацію праці; удосконалення мотиваційних стимулів; створення 

системи навчання робітників усіх категорій та використання нових методів 

контролю.  
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Рис. 2. Процес управління якістю на підприємстві 
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На сьогоднішній день виробничі підприємства значну увагу приділяють 

підвищенню якості та конкурентоспроможності продукції, яке: 

− впливає на: зростання продуктивності суспільної праці; темпи й 

ефективність науково-технічного прогресу. 

− забезпечує: ефективне використання основних фондів; економію 

сировини, матеріалів, палива, енергії; зростання ефективності інвестицій; 

− сприяє: повнішому задоволенню різноманітного попиту споживачів; 

виходу підприємств на світовий ринок, збільшенню експорту.  

Незважаючи на те, що якість і ціна товару є його визначальними 

параметрами, велике значення за ринкових умов мають так звані «нетоварні 

властивості», які значно впливають на конкурентоспроможність товару. 

Властивості, які формують конкурентоспроможність товару, представлені на 

рисунку 3 у вигляді ієрархічної структури. Якщо конкурентоспроможність 

оцінювати за показниками якості й ціни (рівень 1), то передбачається, що решта 

властивостей, які характеризують конкурентоспроможність (рівень 2), 

проявляються в цьому товарі й у товарі конкурентів однаковою мірою. 

Властивості, що відображені на 3 і 4 рівнях виступають додатковими 

перевагами підприємства, завдяки яким воно може розширити свій сегмент -

споживачів, бути конкурентоспроможним. Якість продукції являє собою основу 

системи, згідно якої підприємство функціонує та розвивається. Зміни вимог до 

якості продукції призводять до змін в організації, в якості її життєдіяльності. 

При виборі товару, споживач свідомо або несвідомо враховує 

експлуатаційну якість товару, порівнює його граничну корисність (цінність) з 

витратами, пов'язаними з експлуатацією виробу. 

Якість => Задоволеність споживача => Цінність / Вартість 

Отже, для того, щоб товар був конкурентоспроможним, необхідно 

оптимізувати всі ланки виробничого циклу товару так, щоб ціна продукції 

відповідала її якості, а також рівню сервісу, та щоб товар був доступним для 

споживача. 
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Рис. 3. «Дерево» властивостей, що визначають 

конкурентоспроможність товару 

Згідно традиційного уявлення про процес підвищення якості, для 

забезпечення переваг  продукції, що поставляється, за рівнем ціни, якості, 

умовами поставки й сервісу виробник змушений, як правило, витрачати 

додаткові кошти, що виділяються ним із прибутку, і, як результат, підвищувати 

ціну продукції. 

Якість продукції + Додаткові властивості (сервіс,  доставка, умови 

придбання ) = Конкурентоспроможність продукції => 

Конкурентоспроможність підприємства 

Між показниками конкурентоспроможності підприємства і 

конкурентоспроможності продукції існують взаємозв'язок і взаємозалежність. 

Це означає, що конкурентоспроможність продукції суттєво впливає на 

конкурентоспроможність підприємства, а остання у свою чергу в значній мірі 

визначає конкурентоспроможність продукції. 
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На думку вчених, для підприємства існують три основні шляхи здобуття 

конкурентних переваг: стати кращим самому, послабити конкурентів або 

змінити ринкове середовище [5, с.11]. 

Створення та практичне використання системи менеджменту якості 

продукції залежить від людей, їх кваліфікації і здатності постійно вчитися і 

вдосконалювати свої знання і вміння, від їх реального залучення до діяльності 

для вирішення проблеми якості. Це обумовлює необхідність стратегії 

ефективного управління персоналом. 

Вся сукупність взаємозалежних елементів, що забезпечують 

конкурентоспроможність підприємства відображена на рисунку 4. 

Велику роль у забезпеченні якості і, як наслідок, конкурентоспроможності 

продукції відіграють стандартизація, сертифікація та системи управління 

якістю. 

В ході дослідження системи управління якістю на вітчизняних 

підприємствах були виявлені численні проблеми. По-перше, рівень якості 

продукції багатьох підприємств дуже низький через незадовільний стан 

матеріально-технічного забезпечення та використання застарілого обладнання; 

по-друге, більшість підприємств не мають досвіду ведення конкурентної 

боротьби; по-третє, тривала соціально-економічна криза зумовила низьку 

купівельну спроможність українських споживачів. Більш того, до численних 

проблем минулого додалися нові, а саме: 

− зниження інноваційної активності підприємств; 

− неадекватність менеджменту ринковим умовам; 

− гонитва за отриманням прибутку в короткостроковому періоді  

на шкоду довгостроковій стратегії виробництва конкурентоспроможної 

продукції.   

Таким чином, вкрай необхідним є формування нових підходів до 

поліпшення якості продукції, що забезпечить підприємству стійкі конкурентні 

переваги. 
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Рис. 4. Заходи щодо посилення конкурентоспроможності підприємства 
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- запровадити на усіх підприємствах, що працюють на зарубіжних та 

вітчизняних ринках систем управління якістю та безпечністю продукції, 

побудованих на принципах НАССР; 

- створення програм фінансування проектів по підвищенню якості 

продукції. 

Отже, якість є одним з основних факторів підвищення 

конкурентоспроможності на вітчизняних та зарубіжних ринках. Тому 

підприємствам  необхідно приділяти велику увагу даному фактору, хоча він і 

потребує додаткових витрат. Проте ці витрати повністю компенсуються за 

рахунок отримання додаткових прибутків, так як існує високий попит на 

високоякісну та екологічно безпечну продукцію. Високі стандарти якості 

допомагають вітчизняним підприємствам завоювати зарубіжні ринки, тому 

встановлення таких стандартів повинно бути першочерговою задачею 

державних органів управління. 
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На даному етапі розвитку суспільства основним аспектом роботи 

підприємства харчової промисловості являється вдалий вибір стратегії 

діяльності закладу та його позиціювання на ринку сфери послуг. Актуальність 

питання інновацій підноситься на високий рівень. Україна, як і будь-яка 

пострадянська країна, пережила болісну трансформацію економіки з часто 

невиправданими та неефективними реформами. Господарство, пов’язане з 

сферою гостинності, у зв’язку з перехідною економікою України має багате 

радянське минуле з часто нелегким сьогоденням. Підприємства змушені йти на 

відчайдушні кроки з метою уникнення банкрутства та вимушеною адаптацією 

до сучасних тенденцій всупереч важким статичним економічним умовам 

існування [1]. Для збереження та покращення свого становища організації 

застосовують ряд інновацій, які у подальшому забезпечуватимуть продуктивну 

роботу підприємства. 

Представити нове рішення для споживача на ринку ресторанних послуг у 

наш час є доволі ризикованою справою, оскільки сучасний споживач вже 
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інформаційно перенасичений у плані вибору способу задоволення своїх потреб. 

Застосування інноваційних бізнес-ідей у роботі закладу допоможе 

підприємству зацікавити потенційного гостя своєю яскравістю та 

оригінальністю, а також забезпечити ресторану солідний дохід та стійке і 

довготривале позиціонування своїх ідей на ринку сфери послуг. 

Дослідженнями впливу інновацій на ресторанний бізнес займалися такі 

науковці, як О.А. Борисюк, М.О. Рябенька., Я.В. Литвиненко, Т.В. Литвиненко, 

Г.Т. П’ятницька, О.М. Григоренко, О.А. Борисюк. 

Нами поділяється думка М.О. Рябенької стосовно того, що головними 

складовими впровадження нових продуктивних бізнес-ідей у роботу закладу 

ресторанного господарства можна вважати: 

1) використання якісно-нової сировини у виготовленні страв та напоїв; 

2) застосування новітнього обладнання; 

3) впровадження інноваційних технологічних процесів у виробництві; 

4) покращення якості обслуговування клієнтів; 

5) використання новітніх методів управління персоналом [1]. 

З кожним роком у Вінницькій області зменшується кількість підприємств 

харчової промисловості. Згідно з статистичними даними загальна кількість 

закладів ресторанного господарства у період 2013-2015 років зменшилась на 90 

закладів (рисунок 1). 

 
Рис. 1. Кількість закладів ресторанного господарства Вінницької 

області у період 2013-2015 рр. [2] 
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Даний феномен супроводжується зменшенням попиту населення на 

однотипні послуги підприємств з завищеною ціновою політикою, низькою 

рентабельністю, впливом зовнішніх політичних та економічних факторів на 

діяльність ресторану [1]. В сьогоднішніх реаліях не кожне підприємство може 

дозволити собі практикувати впровадження нововведень, оскільки нестабільне 

економічне становище нашої країни та потенційний ризик занепаду бізнесу 

цьому не сприяє, але і стояти на місці (при бажанні мати прибутковий бізнес) 

неможливо. 

Серед основних факторів, які перешкоджають впровадженню інноваційних 

бізнес-ідей у розвиток закладів харчової промисловості Вінницької області 

можна виділити наступні: 

1) відсутність інноваційного потенціалу; 

2) фінансова нестабільність підприємств; 

3) недостатня кваліфікованість персоналу; 

4) часткова нестача інноваційно-обізнаних партнерів [3]. 

За даними Головного управління статистики Вінницької області попит на 

діяльність ресторанів та надання послуг мобільного харчування у IV кварталі 

2015 року становив 7,9% від загального обсягу реалізованих послуг, що на 1,3% 

більше ніж у попередньому кварталі [2]. 

Даний показник характеризується тим, що в результаті збільшення попиту 

на послуги закладів відповідно збільшилась їх капіталоспроможність. Але в той 

же час не можна не відзначити, що головним критерієм для впровадження 

інновацій являється фінансова збалансованість, стабільність діяльності закладу 

та його готовність іти на ризик заради отримання прибутку.  

Також одним із джерел фінансування інноваційної діяльності ЗРГ можна 

вважати державне фінансове забезпечення, але отримання матеріальної 

допомоги у реалізації бізнес-ідей є доволі проблематичним через кризову 

ситуацію у країні та дефіцит державного бюджету. Підприємство може 

використати кредитні кошти для запровадження інноваційної діяльності. Даний 

крок, на нашу думку, є занадто ризиковим, оскільки більшість кредитних 
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установ вимагають повернення коштів уже через рік після надання позики, а 

інноваційна діяльність, як показує практика, почне приносити прибуток лише 

через 2-3 роки після впровадження [4]. 

Значна кількість закладів ресторанного господарства запроваджує у своїй 

роботі використання інноваційних методів виробництва та реалізації послуг для 

зміцнення своїх конкурентних позицій та приваблення більшої споживчої 

аудиторії. 

Важливим етапом активування інноваційної діяльності є її успішне 

поєднання з уже існуючою концепцією закладу. Кожне нововведення потребує 

ретельного аналізу та безпосередньої його оцінки потенційним споживачем.  

В залежності від ступеня реалізації інноваційних бізнес ідей у роботу 

закладу ресторанного господарства можна виділити наступні рівні 

інноваційних циклів (таблиця 1). 

Таблиця 1.  

Рівні інноваційних циклів[5] 
Рівень інноваційного 

циклу Вид інновацій 

1 2 

Продуктовий 

-впровадження молекулярної кухні; 
-авторська кухня; 
-поєднання в кулінарії нетрадиційних та нетипових продуктів 
харчування; 

Технологічний 
-використання технології приготування страв «Sous-vide»; 
-індукційні плити; 
-молекулярна міксологія 

Маркетинговий 
-використання рестораном безкоштовного Wi-Fi доступу; 
-система лояльності гостей; 
-використання QR-коду в роботі закладу 

Організаційний 
 

-кейтеринг; 
-впровадження електронного меню; 
-організація та проведення майстер-класів по приготуванню 
страв, фуд-арт. 

Управлінський -кадровий аудит; 
-використання у роботі автоматизованих систем управління. 

 

Досліджено, що вплив застосування інноваційних бізнес-ідей на 

підприємствах харчової промисловості має як інтернальний, так і 

екстернальний характер походження. Для забезпечення стабільної конкурентної 

позиції закладу на ринку інновації варто застосовувати кожні 2-5 років [4]. 
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Особливу увагу потрібно приділяти інноваційним бізнес ідеям 

інтернального характеру, до яких відносяться такі інноваційні цикли, як 

технологічний, маркетинговий та організаційний. 

При використанні даних типів інновацій необхідне врахування таких 

факторів, як фінансова стабільність підприємства, рівень завантаженості та 

рівень витрат закладу. 

Впровадження інноваційних бізнес-ідей для загального розвитку 

підприємств харчової промисловості Вінницької області має низку як 

позитивних, так і негативних факторів (таблиця 2). 

Таблиця 2.  

Позитивні та негативні фактори впливу інноваційних бізнес-ідей [6] 
Позитивні фактори Негативні фактори 

1 2 
1)Максимізація прибутку 1)Ризик втрати фінансових коштів 
2)Утримання конкурентних 
позицій  

2)Відсутність інноваційної інфраструктури 

3)Зростання попиту споживачів 3)Недостатній розвиток інноваційного бізнес-проекту 
4)Забезпечення престижу 
підприємства 

4)Спонтанне ініціювання бізнес-інновацій 

 

Отже, враховуючи як позитивні так і негативні аспекти застосування 

інновацій у ресторанному бізнесі, варто зазначити, що вони являються 

рушійною силою формування майбутнього сфери послуг. Для раціонального 

застосування інноваційних бізнес-ідей у діяльності закладів ресторанного 

господарства необхідним являється проведення аналізу впливу зовнішніх та 

внутрішніх факторів на роботу закладу, його капіталоспроможність, 

корпоративна культура персоналу, стратегія розвитку підприємства та рівень 

попиту серед споживачів. Відповідність усім представленим критеріям дасть 

змогу підприємству підвищити конкурентоспроможність та забезпечить 

виведення на новий рівень власного економічного становища. 
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У статті проведено аналіз діяльності ринку сфери послуг, а зокрема закладів 

готельного господарства України за період 2014-2015 років. Обґрунтовано 

раціональність використання маркетингових стратегій у роботі підприємств 

тимчасового розміщення, як засобу утримання цільової аудиторії та 

приваблення нових потенційних споживачів. 
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Важливою складовою туристичної діяльності у ХХІ столітті безумовно 

являється надання послуг тимчасового розміщення. Мінімізація попиту на 

готельні послуги, глобалізація, нестабільність факторів впливу зовнішнього та 

внутрішнього середовища на діяльність закладу провокують використання 

підприємством маркетингових конкурентних стратегій для утримання 

лідерських позицій та просування свого товару на ринку сфери послуг. 

В умовах економічної кризи підприємства готельного господарства 

орієнтовані, в основному, на залучення в’їзних та внутрішніх туристичних 

потоків. Заклади, які здійснюють підприємницьку діяльність у межах України, 

змушені пристосовуватися до частих змін законодавства та суспільно-

економічних умов. Збереження та удосконалення перспектив роботи закладів 

готельного господарства також являється невід’ємною частиною соціально-

економічного розвитку країни [1]. 

Аналізом впливу маркетингових стратегій на діяльність підприємств 

готельного господарства в умовах економічної нестабільності займалися такі 

науковці, як Л.А. Бовш, В.Н. Наумов, Л.І. Мороз, Ф.Хедоурі, М.Альберт. 

Для успішної роботи підприємства тимчасового розміщення 

використовують у арсеналі своєї діяльності чіткі маркетингові позиції. Згідно з 

дослідженнями, які показує у своїй роботі Д.Л. Мельник, поняття 

«маркетингова стратегія» можна трактувати як логічну структуру, з 

використанням якої підприємство планує вирішити усі маркетингові завдання 

та виконати усі поставлені цілі. 

Маркетингова стратегія, як відомо, виступає одним із основних принципів 

бізнеc-планування. Виконання усіх стратегічних реалій дозволяє підприємству 

прийняти найбільш доцільне рішення для подальшої роботи та відкорегувати 

певний дисбаланс управління в разі зміни ситуації на ринку сфери послуг. 

Принцип дії маркетингових стратегій полягає у визначенні типу продукції, 

яка буде реалізуватися на ринку сфери послуг. Важливим етапом становлення 

маркетингової стратегії в умовах бізнесу виступає визначення 

найефективнішого складу комплексу маркетингу (аналіз ринку, аналіз товарної 
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та цінової політики, визначення каналів розподілу, стимулювання збуту, 

активна рекламна діяльність). 

У розробці вдалої маркетингової стратегії можна виділити ряд основних 

завдань: 

1) формування основних цілей діяльності підприємства; 

2) координація різних напрямків діяльності; 

3) здійснення SWOT- аналізу діяльності закладу; 

4) створення умов для ефективної реалізації продукції та послуг підприємства; 

5) аналіз маркетингової діяльності підприємства[2]. 

Нестабільне становище закладів готельного господарства на ринку сфери 

послуг України можна пояснити поступовим зменшенням їх кількості. 

Кількість готелів та аналогічних закладів колективного розміщення у період 

2012-2015 років зменшилась на 1310 підприємств (рис.1). 

 
Рис.1. Кількість закладів готельного господарства у період  

2012-2015 років [3] 

Важливо зазначити, що у порівнянні з 2014 роком у 2015 році знакова 

кількість туристичних потоків помітно зменшилась. Число іноземних туристів 

знизилось у 7 разів, а внутрішніх туристів – у 2 рази, що негативним чином 

відобразилось на діяльності підприємств тимчасового розміщення. Відповідно 
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до даних державної служби статистики України рівень збитковості підприємств 

готельного господарства у 2015 році склав -19% від загального рівня 

рентабельності великих та середніх підприємств за видами економічної 

діяльності (табл. 1.). 

Таблиця 1 

Рентабельність операційної діяльності великих та середніх підприємств за 

видами економічної діяльності за січень-вересень 2015 року. 

Назва діяльності 
Результат від 
операційної 

діяльності, тис. грн. 

Витрати операційної 
діяльності, тис. грн. 

Рівень рентабельності 
(збитковості), % 

Заклади 
тимчасового 
розміщення 

-2655,4 14000,0 -19 

 

Заклади готельного господарства ведуть активну боротьбу на ринку сфери 

послуг для утримання лідерських позицій та приваблення споживача саме до 

свого підприємства як потенційного надавача послуг тимчасового розміщення. 

Відомо 3 основних види маркетингових стратегій, які застосовуються у 

діяльності закладів готельного господарства для приваблення клієнтів (рис. 2.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2. Види маркетингових стратегій [2] 

Товарні стратегії, які позиціонують в готельному бізнесі, являють собою 

сукупність стратегічних рішень, що визначатимуть собою асортимент, 

номенклатуру та способи реалізації продукції і послуг засобів колективного 

Маркетингові стратегії

Товарні 
стратегії 

Стратегії 
збуту та 
продажу 

Стратегії 
комунікацій 

1)стратегія 
«непомітного 
зниження 
якості»; 

2)стратегія 
товарної 

кастомізації; 

1)стратегія 
розвитку 

каналів збуту; 
2)стратегія 
продажу та 
сервісу; 

1) стратегія 
розвитку 
каналів 

комунікацій; 
2) стратегія 
розвитку 
особистих 
каналів; 
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розміщення. Даний тип стратегій привертає увагу споживача насамперед до 

якості надання послуг. Використання товарної стратегії забезпечить 

підприємству стабільну конкурентоспроможність на ринку надання послуг, 

дасть змогу відчути, коли даний показник почне знижуватись. Це дасть змогу 

закладу готельного господарства вчасно прийняти рішення відносно того, що 

продукція потребує модернізації або заміни іншими, більш прийнятними 

послугами. З економічної точки зору позиціювання на ринку нової послуги, до 

того, як попередня вичерпала свої конкурентоспроможний ресурс, не являється 

доцільним. 

В основному, вся робота фахівців, які керують створенням та реалізацією 

товарних стратегій для підприємств готельного бізнесу, має бути спрямована на 

підпорядкування виробництва інтересам потенційного споживача [4]. 

Обсяг реалізованої продукції (товарів та послуг) засобами тимчасового 

розміщення у 2015 році склав 14346,3 млн. грн., що на 2380,6 млн. грн. менше, 

ніж у 2014 році. Даний показник є результатом недостатньо раціонального 

ведення товарної політики, відсутності у роботі підприємств використання 

чітких маркетингових стратегій, нестабільного економічного становища у 

країні, зменшення туристичних потоків.  

Невід’ємною частиною готельного бізнесу на даному етапі розвитку 

суспільства являється збут та продаж продукції, запропонованої 

підприємствами готельного господарства. В умовах кризи найбільш вигідно 

використовувати у своїй роботі такі канали збуту, як інтернет та онлайн-

комунікації. Одним із головних каналів збуту для підприємства готельного 

господарства у першу чергу являється інтернет сайт закладу, на якому 

розміщена уся інформація про цінову політику, зовнішній та внутрішній вигляд 

закладу, представлений перелік послуг, які надаються підприємством та є 

пряма можливість зв’язатися з представником закладу за допомогою наявних 

контактних даних. Таким чином, стратегії в сфері послуг, в основному, 

реалізуються з різним ступенем цінності, починаючи від разового користування 

послугою та закінчуючи стабільними партнерськими відносинами між клієнтом 

та підприємством, що є важливим аспектом залучення споживачів [5]. 
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Стратегії маркетингових комунікацій являються важливим напрямком у 

роботі з потенційними споживачами продукції закладів готельного 

господарства. Сфера надання послуг повинна мати постійний зв’язок з 

цільовою споживчою аудиторією. При розробці комунікаційної стратегії 

головною задачею маркетолога є необхідність проінформувати споживача про 

те, чим послуга закладу відрізняється від аналогічних послуг, представлених 

конкурентами. Це позиціонується, як так званий комплекс маркетингових 

комунікацій. Маркетингові комунікації у роботі закладу готельного 

господарства дозволяють перетворити набір заходів щодо просування бренду 

на ефективну маркетингову стратегічну політику, що буде вигідним для 

підприємства [6]. 

Отже, в сучасних економічних умовах для закладів готельного 

господарства важливим аспектом являється використання нових підходів та 

методів виконання діяльності для збереження та накопичення клієнтської бази. 

Економічна нестабільність призводить до того, що підприємства відмовляються 

від впровадження стратегій росту та розвитку та зосереджуються на збереженні 

набутої клієнтської бази. Для вирішення цієї проблеми необхідною умовою є 

проведення перегляду уже існуючих стратегій на підприємстві з метою їх 

удосконалення. Важливим являється використання змін у роботі товарної, 

збутової та комунікаційної стратегій за рахунок здійснення значної кількості 

контактів з клієнтами на усіх рівнях, починаючи від керівника і закінчуючи 

рядовим працівником готелю, розвиток взаємодовіри як важливого фактору 

партнерських відносин. 
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УДК  664.684(045) 

Є.В. Преор 

здобувач освітнього ступеню  «магістр» 

Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ 

АНАЛІЗ ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ШРОТУ ІЗ ПЛОДІВ 

РОЗТОРОПШІ ПЛЯМИСТОЇ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА ПИРОГІВ 

У статті досліджено фізико-хімічні і функціонально-технологічні 

властивості шроту із плодів розторопші. Проведено аналіз перспективи 

розробки композиції дієтичних добавок для виробництва борошняних 

кулінарних виробів. Проаналізовано можливість покращення харчової цінності 

пирогів за рахунок додавання шроту із плодів розторопші. 

Ключові слова: шрот із плодів розторопші, розторопша, водоутримуюча 

здатність, пористість, крихкість, коефіцієнт підйому, харчова цінність, 

борошняні кулінарні вироби. 

Постановка проблеми. Здоров’я кожної людини і нації в цілому значною 

мірою визначається раціоном харчування [6]. Харчування є важливим 

чинником, здатним регулювати стан здоров’я людини. Розбалансованість їжі 

сприяє виникненню «хвороб ХХІ століття» - особливо таких як гіподинамія, 
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ожиріння, діабету, серцево-судиних та онкологічних хвороб [2]. Незадовільний 

стан харчування призводить до зниження імунного захисту організму, 

передчасного його виснаження, гальмування фізичного та психологічного 

розвитку молоді, зниження тривалості життя та ін. Науковцями відмічено, що 

сучасний раціон українців містить переважно продукти з низькою біологічною 

цінністю, але великою енергомісткістю [2, 6]. Варто відмітити, що для 

населення України споживає велику кількість борошняних  виробів,  

котрі не володіють достатньою харчовою цінністю, збалансованістю основних 

поживних речовин: білків, жирів, вуглеводів, вітамінів, макро і мікро  

елементів [6].  

Одним із шляхів підвищення харчової цінності борошняних виробів є 

збагачення корисними речовинами за допомогою різних добавок рослинного 

походження. Найбільшу увагу науковців і дослідників приділяють лікарським 

рослинам. Однією із таких рослин є розторопша плямиста. Розторопша 

плямиста є важливим джерелом біологічно активних речовин для численних 

лікарських засобів, що широко використовуються в народній і науковій 

медицині у багатьох країнах. Вона включена в якості лікарської рослини в 

фармакопеї більшості країн світу, зокрема Європейську Фармакопею, 

Американську Трав’яну Фармакопею, Британську Фармакопею та Державну 

фармакопею України [2]. 

Препарати із розторопші є гепатопротекторами, антиоксидантами 

мембраностабілізаторами, і надають загальнозміцнюючу імуномоделюючу дію 

[2, 4].  

Актуальність теми полягає в тому, щоб підвищити харчову цінність 

борошняних виробів за рахунок додавання під час їхнього виробництва добавки 

«шроту із плодів розторопши» враховуючи фізико-хімічних і функціонально-

технологічних властивості. Введення в рецептуру борошняних виробів добавки 

«шроту із плодів розторопші», що надають їм профілактичні та лікувальні 

властивості, дозволяє вирішити проблему дефіциту фізіологічно активних 

речовин, що беруть участь в обмінних процесах, а також надати готовій 

продукції поліпшені технологічні показники [2, 6]. 
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Останнім часом створення і 

дослідження функціональних борошняних продуктів харчування перейшли із 

площини теоретичної та абстрактної в суто практичну сферу [2].  

Аналіз вітчизняних і зарубіжних джерел з питання виробництва 

функціональних продуктів харчування показує, що формування асортименту 

борошняних виробів, які випускаються, знаходяться у прямій залежності від 

ринкового попиту. Таким чином розробка якісно нових борошняних виробів 

покращених за рахунок додавання добавок, які сприяють збереженню та 

поліпшенню здоров’я за рахунок регулюючого і нормалізуючого впливу на 

організм людини є досить затребуваним. Дослідженню перспективи 

впровадження і застосування в виробництво продуктів із підвищеною харчовою 

цінністю, збагачених біологічно активними речовинами присвячено праці як 

закордонних, так і вітчизняних науковців: G. Mazza, В. Спиричева,  

В. Тутельяна, Л. Шатнюк, А. Нечаєва, С. Траубенберга, Л. Капрельянца,  

К. Іоргачової, А.І Українець, М.Пересічний Б. Суханова та інших [1, 2, 4, 7, 8]. 

Попередні дослідження доводять, що значна частина населення України 

відчуває недолік вітамінів і мінералів у харчуванні. Більшість вчених вважає, 

що без додаткового їх введення до раціонів збалансоване харчування людини 

неможливе. Саме тому проводиться розробка нових продуктів, збагачених 

біологічно активними добавками (БАД) і насамперед рослинного походження. 

Наукові дослідження у цьому напряму актуальні, так як відповідають одному із 

основних напрямів державної політики України: створення технології якісно 

нових харчових продуктів. Перспективними є дослідження, пов’язані з 

пошуком і застосуванням натуральних добавок з вмістом біологічно активних 

речовин, яким притаманні антиоксидантна дія на організм [5]. Використовуючи 

останні дослідження науки і техніки створюються нові борошняні вироби із 

високим харчовими, дієтичними та лікувально-профілактичними 

властивостями [2]. Останнім десятиліттям ведеться активний пошук природних 

безпечних антиоксидантів для введення їх у раціони, харчові продукти або для 

використання у вигляді самостійних біологічних добавок для їжі. Науковцями 
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досліджуються антиоксиданти, що гарантують не лише безпечність харчових 

продуктів, які їх містять, але й забезпечують збереження останніх. Сильними 

природними антиоксидантами є біофлавоноїди, які поширені у рослинному 

світі [2, 4]. Дослідження фізико-хімічних та функціонально-технологічних 

властивостей шроту плодів розторопші є необхідними, так як основними 

діючими речовинами розторопші є флаволігнани, щоб у подальшому 

дослідниками були розроблені рецептури якісно нових борошняних виробів.  

Мета статті. Метою дослідження фізико-хімічних та функціонально-

технологічних властивостей шрот із плодів розторопші, для того, щоб 

розробити композиції з дієтичних добавок для виробництва борошняних 

кулінарних виробів, а саме пирогів, і таким чином покращити їхні харчові 

цінності. Провести аналіз перспективи використання у виробництві пирогів із 

додаванням функціональної добавки шрот із розторопші. 

Виклад основного матеріалу. Предметом написання науково-дослідної 

роботи стала технологія борошняних кулінарних виробів із дріжджового тіста 

із додаванням добавки «шроту із плодів розторопші». Об’єктом дослідження є 

пироги,  шрот із розторопші плямистої.  

Візуально, дієтична добавка  «Шрот харчовий із плодів розторопші»  – 

дрібнодисперсна сипуча речовина сірувато-кремового кольору. Тому на 

першому етапі досліджень вважаємо за доцільне оцінити основні фізико-хімічні 

властивості (вологість, кислотність, водопоглинальну, водо- утримуючу 

здатність, розмір часток) зазначеної добавки у порівнянні з  відповідними 

показниками якості іншого сипучого рецептурного компонента дріжджового 

тіста, борошна пшеничного вищого ґатунку. Вологість та кислотність «Шроту 

харчового із плодів розторопші» і борошна визначали стандартними методами. 

Водопоглинальну здатність шроту встановлювали шляхом центрифугування 

суспензії «Шроту харчового із плодів розторопші» з водою (1:5) за 

відношенням різниці між використаною кількістю води та масою отриманого 

фугату до маси наважки добавки (у %). Дисперсність (розмір часток) добавки 

вивчали за стандартним методом із використанням камери Горяєва. 
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Водоутримуючу здатність шроту (у г) оцінювали за масою води, затриманої 

добавкою після набухання протягом вказаних проміжків часу за постійної 

температури (t = 98…100 ºС) [3, 7].  

Аналіз результатів досліджень свідчить, що вологість добавки на 40,6% 

менша за вологість борошна пшеничного вищого ґатунку. Результати 

дослідження наведені у таблиці 1. 

Тобто, вологість тіста з використанням зазначеної добавки буде 

зменшуватися, внаслідок чого виникає необхідність перерахунку рецептури за 

сухими речовинами. Також, добавці властива нижча дисперсність – частки 

«Шроту харчового із плодів розторопші» у 2,4 рази крупніші, ніж у борошна. 

Величина кислотності добавки суттєво не відрізняється від величини загальної 

кислотності борошна пшеничного. 

Таблиця 1 

Порівняльні фізико-хімічні властивості «Шроту харчового із плодів 

розторопші» та борошна пшеничного 

Показник якості 
Значення показника 

«Шрот харчовий із плодів 
розторопші»   

Борошно пшеничне вищого 
ґатунку 

Вологість, % 7,6 ±0,3 12,8 ═ 0,3 
Кислотність, град 4 ± 0,2 3,8 ═0,2 
Водопоглинальна 
здатність, % 

229 +2 50 

Розмір часток, мкм 120 50 
 

Водопоглинальна здатність «Шроту харчового із плодів розторопші»  у 4,6 

разів вища ніж у борошна, що зумовлене наявністю в складі добавки значної 

кількості харчових волокон, яким притаманна висока гігроскопічність. Це може 

стати причиною підвищення вологості готових виробів. Зважаючи на це, 

доцільним є визначення водоутримуючої здатності добавки (рисунок 1). 

Відзначено, що зі збільшенням тривалості теплової обробки 

водоутримуюча здатність дієтичної добавки «Шроту харчового із плодів 

розторопші» підвищується. Зокрема, у зразку, що підлягав термообробці 

впродовж 20 хв, значення показника водоутримуючої здатності на 29,1 % вище, 
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ніж у шроті, який не прогрівали (контрольний зразок). Збільшення тривалості 

теплової обробки до 40 та 50 хв спричиняє зростанню зазначеного показника 

порівняно з контролем на 52,7 та 63,6% відповідно. 

Унаслідок цього можемо припустити, що використання «Шроту харчового 

із плодів розторопші»   у технології дріжджового тіста сприятиме зменшенню 

втрат вологи під час випікання та підвищенню виходу готових виробів.  

З метою оцінювання змін якості дріжджового тіста в присутності дієтичної 

добавки  «Шрот харчовий із плодів розторопші»  шрот вводили на стадії замісу 

тіста разом із борошном та інуліном з топінамбура у кількості 4, 8, 12% до 

загальної маси сировини з перерахунком рецептури за сухими речовинами. 

Рис. 1. Водоутримуюча здатність дієтичної добавки «Шрот харчовий із 

плодів розторопші» 

За контроль обрано рецептуру дріжджового тіста  «Пиріг з сиром». Якість 

готових виробів оцінювали після повного остигання та вистоювання протягом 

8…..10 год. Дослідженню підлягали органолептичні та фізико-хімічні 

(вологість, упік, коефіцієнт підйому, пористість та крихкість) показники, які 

вимірювали з використанням стандартних методів. Проведена органолептична 

оцінка показала що всі досліджувані зразки борошняно-кулінарного виробу 

мали правильну форму, гладку поверхню; добре пропечену та еластичну 
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м'якушку, з рівномірно розподіленими тонкостінними дрібними порами, 

приємний запах і присмак добавки. Зразки із вмістом «Шротом харчовим із 

плодів розторопші» у кількості 4 та 8% характеризуються наявністю тонкої 

скоринки від світло- до темно- коричневого кольору. Виробам із вмістом 

«Шроту харчового із плодів розторопші» 12 % до маси сировини притаманні 

дещо гірші показники якості, зокрема м'якушка набуває зеленуватого відтінку, 

під час розжовування з’являється відчуття хрусткіту.  Під час оцінювання 

фізико- хімічних властивостей борошняно-кулінарного виробу встановлено, що 

присутність добавки сприяє збільшенню вологості виробів та зниженню 

показника упікання. Результат відображено на рисунку 2. 

Рис. 2. Зміна вологості та упіку борошняно-кулінарного виробу з 

додаванням дієтичної добавки  «Шрот харчовий із плодів розторопші» 

Зокрема, у порівнянні з контролем для виробів із вмістом добавки 8% 

характерний на 4,7 відносний відсотки вищий вміст вологи та на 13,9 відносних 

відсотки нижчий показник упікання. Для зразків із дозуванням «Шроту 

харчового із плодів розторопші» у кількості 12% підвищення вологості 

відносно контролю становить 7,1 відносних відсотки, а зниження упікання – 

19,3 відносних відсотки відповідно. Зростання вологості та зниження втрат 

водопоглинальною та водоутримуючою здатністю добавки. За даними 
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нормативних документів вологість пирога не повинна перевищувати 27%. За 

значенням вологості зразок з 12% шроту знаходиться на межі вимог. 

Збільшення дозування добавки спричиняє зниження пористості пирога 

(рисунок 3, залежність 1). Зокрема, за умов вмісту «Шроту харчового із плодів 

розторопші» у кількості 8% пористість виробів нижче, ніж у контрольному 

зразку на 5,0 відносних відсотки, а в присутності 12% добавки – на 9,7 

відносних відсотки. Але, пористість всіх досліджуваних зразків лежить в 

інтервалі 64…68%, який задовольняє вимогам нормативної документації. 

 
Рис. 3. Зміна пористості (1), крихкості (2) та коефіцієнта підйому (3) 

пирога з додаванням дієтичної добавки  «Шрот харчовий  із плодів 

розторопші» 

Отримані результати корелюють із дослідженнями ступеня підйому зразків 

під час випікання (рисунок 3, залежність 3), який оцінювали за значенням 

коефіцієнта підйому. Встановлено, що коефіцієнт підйому пирога з добавкою 

дещо менше, ніж у контрольному зразку. Зокрема, дозування шроту розторопші 

у кількості 12%, спричиняє зниження цього показника на 22,1 відносних 

відсотки. Зниження пористості та коефіцієнта підйому дослідних зразків можна 

пояснити високою щільністю «Шроту харчового із плодів розторопші», 

внаслідок чого вона обтяжує структуру тіста і гальмує його підйом у процесі 

теплової обробки.  
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Важливою ознакою структурно-механічних характеристик випеченого 

пирога є крихкість. Збільшення внесення добавки зумовлює суттєве 

підвищення цього показника (рисунок 3, залежність 2). Значення крихкості 

зростає з 2,4 % у контрольному зразку до 2,9 % у виробі з 4% шроту та до 3,5% 

у зразка з вмістом добавки 8%, тобто на 20,8 та 45,8 відносних відсотки. У 

зразка з 12% шроту значення крихкості вище, ніж у контролі в 1,9 раза. 

Зростання цього показника можна пояснити тим, що добавка за рахунок своєї 

високої щільності та крупності, розподіляючись між частинками борошна 

погіршує здатність клейковини до утворення міцної тривимірної структури. 

Крім того, шрот має вищу ніж борошно водопоглинальну здатність, і у зв’язку з 

обмеженням вологи у системі тіста, кількість води на набрякання борошна 

знижується. Таким чином, дослідження показників якості пирога з дріжджового 

тіста показали, що зразок із вмістом дієтичної добавки  «Шрот харчовий із 

плодів розторопші» у кількості 12% не відповідає вимогам нормативних 

документів за показником вологості має низький коефіцієнт підйому та 

підвищену крихкість, характеризується невисокими органолептичними 

властивостями. Тобто, найбільш доцільним є введення добавки до рецептури 

пирога в кількості 8 % від маси сировини.  

Висновок. Проведені дослідження дозволили обґрунтувати доцільність 

використання дієтичної добавки  «Шрот харчовий із плодів розторопші»  в 

технології пирога в кількості 8% від маси сировини, що дозволяє отримати 

вироби з високими органолептичними властивостями та фізико-хімічними 

показниками у межах нормативної документації. Таким чином використання 

шроту із плодів розторопши у виробництві пирогів з дріжджового тіста є 

перспективним напрямком в харчовій промисловості, так як така 

функціональна добавка дозволяє збагатити пироги матимуть профілактичні та 

лікувальні властивості, що дозволить вирішити проблему дефіциту фізіологічно 

активних речовин, що беруть участь в обмінних процесах, а також надати 

готовій продукції поліпшені технологічні показники 
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Є.В. Преор 

здобувач освітнього ступеню «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

МАРКЕТИНГОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕНДЕНЦІЙ РИНКУ 

РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА У М. ЧЕРНІВЦІ 

У статті відображено результати маркетингового дослідження ринку 

ресторанного господарства у м. Чернівці. Проведено аналіз сучасних тенденцій 

розвитку ресторанного бізнесу, аналіз статистичних даних про розвиток 

ресторанних послуг у Чернівцях. Визначено перспективні концепції розвитку 

ресторанних закладів в сьогоднішніх умовах. 

Ключові слова: маркетингове дослідження, ресторанне господарства, заклади 

ресторанного господарства, ресторанна індустрія, структура закладів 

ресторанного господарства, тематичні ресторани. 

Постановка проблеми. Сучасні процеси світового економічного розвитку 

наочно свідчать про посилення ролі сфери послуг у суспільстві, причому саме 

ресторанна індустрія стає домінуючим елементом як система загальносвітових, 

так і національних господарських зв’язків. Ресторанний бізнес можна 

визначити як один із засобів високоліквідного використання капіталу, так і 

середовищем із високим ступенем конкретності. Він є одним із найбільш 

розповсюджених видів малого бізнесу, тому заклади та підприємства ведуть 

між собою постійну боротьбу за сегментацію ринку, за пошук нових та 

утримання постійних споживачів їхньої продукції та послуг [4]. Також можна 

відзначити, що ця сфера діяльності має високий дохід і стрімкі темпи розвитку. 

Щороку ресторанна індустрія України набуває стрімких темпів росту. 

Сучасний ресторанний бізнес в Україні представлений великою 

різноманітністю закладів. На сьогоднішній день у розвитку ресторанного 

господарства простежуються такі тенденції, як прихильність здоровому 

харчуванню, розширення асортименту, розвитку концепції швидкого 

обслуговування, зручність ля сімейних відвідувань, розвиток мереж ресторанів. 

Ресторанне господарство є галуззю, основу якої складають підприємства, що 
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характеризуються єдністю форм організації виробництва і обслуговування 

споживачів і розрізняються за типами та спеціалізацією [2, 4].  

Для створення нового закладу ресторанного господарства у сьогоднішній 

конкурентній ситуації потрібно приділяти значну увагу розробці концепції 

маркетингу. Так як запорукою успіху для розвитку бізнесу являється 

оригінально оформлена ідея при ефективній маркетинговій стратегії та 

конкретному інструментарії досягнення визначених цілей, котрий 

супроводжується маркетинговими дослідженнями ринку, споживачів, 

конкурентів, факторів макросередовища та формування складових комплексу 

маркетингу. 

Актуальність теми. Тема є актуальною, тому що на сьогодні експерти 

оцінюють ресторанний бізнес як один із перспективних напрямів 

довгострокового інвестування. В основі створення та відкриття нового 

підприємства ресторанного господарства значне місце посідає вибір концепції, 

його філософії та ідеї функціонування. Таким чином проведення маркетингових 

дослідження ринку сприяє розробці вдалої концепції нового підприємства 

ресторанного бізнесу відповідно до ринкових потреб та кон’юнктури ринку. 

Крім того актуальність теми полягає в тому, що основною функцією будь-якого 

маркетингового дослідження являється оцінка ситуації на ринку, розробка 

необхідної стратегії, а також прогнозування та зменшення ризиків 

підприємства, проекту. Швидкий та успішний розвиток закладу на першому 

етапі тісно пов’язаний із правильною оцінкою ринку, прогнозування тенденцій 

його розвитку та аналізом діяльності конкурентів. 

Аналіз досліджень та публікацій. Багато вітчизняних науковців 

займаються дослідженням розвитку ресторанного господарства, результати 

яких представлені у працях В. Архіпов, Ю. Забаєва, В.Карпенко, Н. П’ятницька, 

М. Пересічний [2].  

Проблеми маркетингового дослідження підприємства ресторанного 

господарства розглядають в працях вітчизняних та закордонних вчених:  

Е. Голубкова, Д. Джоберра, Ж-Ж. Ламбена, І. Новікової, А. Павленка та інші. 

Питання організації маркетингових досліджень розглядають в працях таких 
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авторів: А. Войчака, Є.Крикавського, І. Лилик, Г. Черчілля та ін. Теоретичні 

зачади розробки маркетингових концепцій розглянуто в працях зарубіжни та 

вітчизняних науковців, зокрема: Роуза П., Мескона М., Альберта М.,  

Хедоурі Ф., Грейсона Дж., Котлера Ф., Куденко Н.В., Кузьміна І.І., 

Красильникова С.О., Ламбена Ж.Ж., Лиходій В.Г., Романова О.М. Герасимчука 

В.Г., Гаркавенко С.С., Петруні Ю.Є., Старостіної А.О. та ін. Концептуальним 

засадам створення та організації ресторанного бізнесу присвячені праці 

Архіпова В.В., Ахмедова Н.А. Бродіної В.В., Боуена Дж.Т., Егертона-Томаса К., 

Карпушенко П.Б., Сала Я.М., Стефанеллі Дж.М. та ін. [2, 4]. 

Проте постійного аналізу потребують статистичні дані про розвиток ринку 

ресторанних послуг, які наведені у статистичних щорічниках, що дозволяє 

проаналізувати їх динаміку.  

Крім того, огляд маркетингової діяльності для підприємств ресторанного 

господарства не знайшла достатнього відображення у науковій літературі. 

Аналіз сучасних тенденцій розвитку ресторанної індустрії свідчить про 

значну необхідність маркетингових досліджень, щоб розвивати підприємство 

відповідно до ринкових потреб та кон’юнктури ринку, спираючись на 

дослідження ринку, конкурентів та потенційних споживачів. 

Мета статті. Провести маркетингове дослідження тенденцій ринку 

підприємств ресторанного бізнесу у місті Чернівці. Визначити основні 

тенденції ресторанного господарства та перспективи їх розвитку. 

Виклад основного матеріалу. Чернівці одне із п’яти найкомфортніших міст 

в Україні протягом останніх 8 років за даними www.focus.ua.  

На сучасному етапі розвитку міста Чернівці все частіше з’являються нові 

житлові масиви, нові сучасні центри розваг та відпочинку, торговельно-

розважальні комплекси, сучасні готелі – разом із цим розвивається ресторанний 

бізнес.  

В місті Чернівці за даними Головного управління статистики налічується 

386 заклади, котрі надають послуги харчування, розраховані на 31 тис. місць із 

різною спрямованістю і діяльністю, в тому числі заклади які розташовані у 

готельних комплексів та торговельно-розважальних центрах[3,6] .  
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В Чернівцях знаходиться близько 126 ресторани (станом на травень 

2015р), де представлені українська, європейська, румунська, східна (японська, 

індійська), класична, французька та інші національні і змішані кухні [2, 3, 6].  

У Чернівцях налічується приблизно 78 барів, основною спеціалізацією 

яких є реалізація змішаних, міцних алкогольних, слабоалкогольних і 

безалкогольних напоїв та закусок до них. Вони розміщуються з урахуванням 

наявних мешканців, тобто більшою мірою вони розраховані на молодь, 

студентів, робітників із невисокими доходами [2, 3, 6].  

В місті діє 29 спеціалізованих підприємств ресторанного господарства, 

основною метою діяльності яких є швидке харчування. Спеціалізуються 

здебільшого вони на приготуванні однієї основної страви – гамбургерів, 

чизбургерів, бутербродів, піци, доповнюючи її різноманітними холодними 

закусками та гарячими стравами нескладного приготування, напоями і 

десертами. Основні відвідувачі – переважно діти і студенти, але крім них, сюди 

навідуються і дорослі, сімейні пари, старші люди, оскільки принципом 

діяльності цих закладів є швидкість і доступність (за цінами) [2, 3]. 

Окрім того, вони можуть спеціалізуватися як на повсякденному 

обслуговуванні, так і на організації різноманітних заходів: днів народжень, 

весіль, корпоративних вечірок, випускних вечорів, романтичних вечерь тощо. З 

огляду на це, за цільовим призначенням ресторани м. Чернівці та Чернівецької 

області поділяються на постійні – 63%, та банкетні 36%) [2].  

Для кращого розуміння ситуації, що склалася в індустрії ресторанного 

бізнесу, необхідно проаналізувати один з базових показників, що характеризує 

динаміку розвитку ресторанного бізнесу, а саме роздрібний товарооборот 

(таблиця 1) [3, 6]. 

Таблиця 1 

Показники розвитку споживчого ринку та сфери надання послуг 

Показники Од. 
вим. 

2012р. 
факт 

2013р.  
факт 

2014р. 
факт 

2015р. 
факт 

2016р.  
прогноз 

2016р. у % 
до 2015 р. 

Обсяг роздрібного 
товарообороту, 
ресторанного 
господарство  

млн. 
грн. 3386,5 3651,5 4562,1 5300,0 6200,0 101,0* 

* - у порівняних цінах. 
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За даними таблиці 1, можна зробити висновки, що товарооборот закладів 
ресторанного бізнесу за період 2012 – 2015 рр. має загальну тенденцію до 
зростання. Обсяг роздрібного товарообороту підприємств ресторанного 
господарства в місті за 2013 року становив 3386,5 млн. грн., що на 7,56 % (256 млн. 
грн.) більше в порівнянні з аналогічним періодом 2012 року. За 2014 року обсяг 
роздрібного товарообороту підприємств ресторанного господарства склав 4562,1 
млн. грн., що на 24% (910,6 млн. грн.) більше в порівнянні з минулим роком. 
Показник обсягу товарообороту згідно «Програми економічного і соціального 
розвитку м. Чернівців на 2016 рік» має тенденцію до стабільного зростання [6].  

В 2014 році розпочали свою роботу понад 30 нових об’єктів ресторанного 
господарства та сфери послуг, зокрема, майстерня карамелі, Львівська 
майстерня шоколаду, кафетерій «Біелла», що на вул. О. Кобилянської, ресторан 
«Palazzo», кафе-бар «Зона секретної кухні» на вул. Котляревського, 26, кафе 
«Шіллера» на вул. Шіллера, кав’ярня «Цукерня» на вул. Гете та ін. [6]. 

У 2015 році розпочали свою роботу більше 20 нових об’єктів ресторанного 
господарства та сфери послуг, зокрема, ресторан «Панська гуральня», 
кафетерій «Львівські пляцки» та кав'ярня «Бухарест» на вул.О.Кобилянської, 
сімейний ресторан «Наш двір» на вул.Південно-Кільцевій,4-А, магазин-
кав'ярня «Lucaffe» на пл.Центральній,4 та ін. [6]. 

Також висновки про тенденції розвитку ринку ресторанного бізнесу можна 
зробити на підставі аналізу структури закладів ресторанного господарства у 
місті Чернівців (таблиця 2) [1, 3, 7]. 

Таблиця 2 
Структура ресторанного бізнесу у місті Чернівці 

Найменування об’єктів закладів ресторанного господарства Роки 
2015 2014 2013 

Загальна кількість закладів ресторанного господарства 386 362 329 
Кількість закладів ресторанного господарства за спеціалізацією: 
- ресторани 
- кафе, кафетерії, кав’ярні  
- піццерії 
- заклади швидкого харчування 
- їдальні 
-бари 
- доставка готових страв 
- кафе-магазин  

 
126 
132 
15 
10 
14 
78 
4 
3 

 
120 
127 
14 
10 
16 
72 
3 
- 

 
114 
118 
12 
8 
16 
61 
1 
- 
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Як видно із таблиці 2 загальна кількість об’єктів ресторанного бізнесу з 

року в рік зростає. Так, станом на листопад 2015 рік кількість об’єктів 

ресторану становить 386, що на 24 заклади більше, ніж у 2014 році та на 57 

закладів – ніж у 2013 році. Таким чином спостерігається позитивна тенденція. В 

продовж 2013 – 2015 року з’явились нові типи закладів, такі як кафе-магазини: 

магазин-кав'ярня «Lucaffe», кафе-магазини «Чудо-піч» та «Пальміра». Також 

можна визначити, що у Чернівцях найбільше закладів типу ресторан повного 

обслуговування, так як більшість із них розташовані у туристичній частині 

міста [6].  

Діаграма структури закладів ресторанного господарства на рисунку 1, що 

найбільшу частку в загальній структурі всіх закладів займають саме кафе, 

кафетерії та кав’ярні, які розраховані на відвідувачів із середнім достатком. 

Цільовою аудиторією для таких закладів є туристи, сімейні пари, молодь віком 

від 16 до 27 років. Середня вартість обіду в кафе та кав’ярнях становила на 

грудень 2015 року 80 – 150 грн на одну особу [7, 8]. Також у місті значна 

кількість ресторанів. Ресторани привертають увагу відвідувачів інтер’єром, 

асортиментом страв у меню, якістю та ввічливістю роботи обслуговуючого 

персоналу. Також ресторани відвідують іноземні туристи, котрі бажають 

відчути колорит міста. Середній чек на одну особу в таких закладах може 

становити від 250 - 450 грн. [7, 8]. 

 
Рис. 1. Структура закладів ресторанного господарства у м. Чернівці 
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Ресторани розміщуються з урахуванням чисельності мешканців, 

мікрорайону, вікової структури населення, рівня їхніх доходів, зручності й 

доступності, помітності, наявності поблизу готелів, торговельних центрів тощо. 

Останніми роками спостерігається тенденція до вибору місць для ресторанів у 

багатих та тихих районах, які виділяються більшими площами під будівництво 

останніх, смачною місцевою кухнею та доступними цінами, у порівнянні із 

закладами, що розташовані у центрі. Цільовою аудиторією таких ресторанів є 

сімейні пари, власники малого та середнього бізнесу, місцеві жителі із 

достатком. Головним для таких відвідувачів спокій, затишок, смачна їжа, якісне 

обслуговування.  

На сьогоднішній день ресторанні заклади у місті Чернівці представленні як 

традиційними повносервісними закладами так і підприємствами ресторанного 

господарства, що спеціалізуються на певній національній кухні чи певному 

асортименті страв (таблиця 3).  

Таблиця 3 

Спеціалізація закладів ресторанного господарства за видом кухні 
№ Найменування національної кухні Кількість ресторанів 
1 Загальна кількість закладів, котрі не 

спеціалізуються на національній кухні (їдальні, 
фаст-фуди, бари) 

109 

2 Українська  204 
3 Європейська 196 
4 Домашня 29 
5 Італійська 18 
6 Румунська 6 
7 Буковинська 8 
8 Грузинська 2 
9 Східна (східні, індійська, японська) 8 
10 Спеціалізуються на одному виді продукту, страві 6 

 
Таким чином, у місті Чернівці надають перевагу українській, європейській 

кухні. Варто зазначити, що ресторані заклади пропонують у своєму асортименті 

і українську кухню, і європейську. Але все ж є ресторани які спеціалізуються 

виключно на українській кухні, такі як: «Ресторан 2000 у Чернівцях», 

«Смерека», «Камуфляж», «Мілена». Варто зазначити, що у Чернівцях у 
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ресторанних закладах представленні такі національні кухні як буковинська у 

«День і ніч», «Ресторан Палаццо Чернівці» та інші. Кав’ярня-ресторан 

«Бухарест» представляє румунську кухню [1, 7, 8]. Крім того в Чернівцях є 

заклади із італійською, японською, східною, індійською, грузинською кухнями. 

Відсоткове співвідношення добре видно на рисунку 2. 

Рис. 2. Структура закладів ресторанного господарства за 

національними кухнями у м. Чернівці 

Таким чином із діаграми, можна зробити висновок, що найбільш 

затребуваними кухнями є українська та європейську, які ресторатори міста 

поєднують у меню представляючи страви обох спеціалізацій, при цьому, все ж 

таки надають перевагу українській кухні. 

Також значною популярністю серед чернівчан та гостей міста 

користуються тематичні ресторани, вони пропонують обмежену кількість 

страв, ставлячи головним завданням створити певний настрій та атмосферу. 

Таким прикладом можуть слугувати такі заклади як «Карінтія», «Габсбург», 

«Цісар» - в них створена атмосфера ностальгії за габсбурзьким періодом. 

Популярний тематичний заклад «Literatur Cafe», розташованому в арт-центрі 

Українська книга, прикрашений портретом Франца Йосифа і фотографіями 

старих Чернівців, тим не менше, змістовою домінантою тут є власне 
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багатомовна література як прикметна культурна риса Буковини. В кав’ярні 

регулярно проводяться популярні літературні вечори, а також і зустрічі під 

патронатом Meridian Czernowitz, міжнародного фестивалю поезії, який за 

словами його президента Святослава Померанцева прагне поєднати привабливу 

архітектурну спадщину Чернівців з «її сучасною інтелектуальною 

компонентною» [5, 7].  

Отже, аналізуючи маркетингове дослідження, у 2016 році будуть 

розвиватися ті формати, які вижили і були успішними в період кризи:  

– заклади з середніми цінами зі стильним інтер’єром, акцентом на 

відповідну кухню (українську, європейську, буковинську та ін.) та якісним, 

досвідченим менеджментом; 

– елітні заклади з формованою аудиторією, в Чернівцях буде віддаватися 

перевага тихим, затишним і спокійним місцям у тихих районах, зі смачною 

кухнею, привітним персоналом;  

– заклади з бенкетною специфікою;  

– нові формати – такі як «антикафе», заклади з незвичайною кухнею або 

акцентною стравою, еко-ресторани, пересувні кав’ярні, кафе-кулінарії;  

– арт-ресторани і заклади з активною розважальною програмою, живою, 

інструментальною музикою. 

Висновки. Отже, аналізуючи ринок підприємств ресторанного бізнесу у 

місті Чернівці встановлено основні тенденції у сфері ресторанного 

господарства. Згідно аналізу статистичних даних про стан і розвиток 

ресторанної індустрії у місті, можна визначити, що галузь динамічно 

розвивається.  

У Чернівцях користуються найбільшою популярністю недорогі кафе та 

кав’ярні, дорогі ресторани утримують свою цільову аудиторію; більшість 

мешканців міста віддають перевагу українській та європейській кухням, також 

туристи відвідують ресторани буковинської та румунської кухонь. Також 

затребуваними на сьогоднішній день є тематичні заклади, котрі створюють 

незвичну атмосферу, тим самим привертаючи увагу відвідувачів. 
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Отже, у Чернівцях є перспективно створювати недорогі заклади, в котрих 

буде створена тематична концепція, котра виділить заклад з поміж інших та 

запам’ятається відвідувачам закладу. 
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МЕХАНІЗМ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДАМИ ГОТЕЛЬНО-

РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ 

У статті розглянуто сутність організаційно-економічного механізму 

управління готельно-ресторанним підприємством, охарактеризовано його 

системи. Визначені основні інструменти організаційно-економічного 

механізму, що забезпечують ефективне управління підприємством та 

запропоновані показники, що дозволяють виміряти їх вплив.  

Ключові слова: організаційно-економічний механізм управління, ефективне 

управління підприємством, готельно-ресторанне господарство, інструменти 

ефективного управління, формування механізму ефективного управління 

підприємством. 

Динамічні зміни зовнішнього середовища, його турбулентність вимагають 

постійного розвитку та вдосконалення системи управління готельно-

ресторанними підприємствами, розробки нових прогресивних методів і 

механізмів, здатних зменшити вплив негативних факторів на загальні 

показники діяльності підприємства. В таких умовах виставляються  

нові вимоги до формування механізму управління готельно-ресторанними 

підприємствами,  ефективність функціонування якого повинна забезпечуватися 

як під впливом удосконалення організації виробництва, праці та  

управління, так і спроможністю його пристосування до сучасних умов  

господарювання. 

Питання визначення сутності та структури механізму управління, 

структуризації та формування організаційно-економічного механізму 

управління готельно-ресторанними підприємствами вивчались багатьма 

вітчизняними та закордонними авторами, серед яких: О. І. Волков,  
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В. К. Скляренко [1], М. Г. Грещак, О. М. Гребешкова, О. С. Коцюба [2],  

О. К. Добикіна, В. С. Рижиков, С. В. Касьянюк [4], А. А. Садєков,  

В. В. Цурик [10], М. П. Денисенко [3], С. А. Жданов [5]. 

Вивчення літературних джерел, узагальнення досвіду управління 

вітчизняними підприємствами в сучасних умовах свідчить про недосконалість 

існуючих механізмів ефективного управління підприємством в контексті 

динаміки його розвитку. 

Метою роботи є дослідження формування організаційно-економічного 

механізму ефективного управління готельно-ресторанними підприємствами в 

сучасних умовах.  

Для досягнення даної цілі передбачається розв’язання наступних задач: 

− аналіз існуючих тлумачень механізму управління підприємствами, 

зокрема організаційно-економічного механізму;  

− формування організаційно-економічного механізму, спрямованого на 

підвищення ефективності управління підприємствами; 

− визначення основних інструментів організаційно-економічного 

механізму ефективного управління підприємством та показників, що 

дозволяють виміряти їх вплив. 

Механізм управління закладами готельно-ресторанного господарства 

формується під впливом загальних особливостей і закономірностей розвитку 

ринкової економіки. Водночас цей механізм визначається такими 

особливостями діяльності підприємств, як переважання малих і середніх 

підприємств у структурі галузі та швидкість обертання капіталу; чутливість до 

ринкової інфраструктури; індивідуальність і нестандартність технологій 

виробництва продукції та послуг; динамічність організаційних форм і структур 

управління. 

Механізм управління є рушійною частиною системи управління, що 

забезпечує дієвий вплив на фактори, стан яких обумовлює результат діяльності 

об’єкта управління, що складається з певних елементів.  
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Як визначає Л. Г. Мельник, механізм управління - це складова системи 

управління, що забезпечує вплив на фактори, від стану яких залежить результат 

діяльності об’єкта, яким управляють [8, с. 366]. Причому як елементи 

механізму управління розглядаються цілі, критерії, фактори, методи і 

результати управління. 

На думку О. І. Волкова, саме механізм управління, що містить у собі 

принципи, завдання, організаційну структуру органів управління, персонал, 

економічні і юридичні методи і обмеження, інформацію і технічні засоби її 

обробки, спроможний забезпечити динамізм та узгодженість роботи 

підприємства [1, с. 234].  

А. А. Садєков і В. В. Цурик розглядають механізм управління  

готельно-ресторанним підприємством  як систему впливу на об’єкт управління 

з метою досягнення бажаного результату, як систему організації 

господарського процесу, що представлена комплексом факторів, що є 

взаємодоповнюючими і взаємозалежними та мають власні форми 

управлінського впливу [10, с. 27]. 

І. А. Бланк вважає, що механізм управління містить державно-правове та 

нормативне регулювання, ринковий механізм регулювання, внутрішній 

механізм регулювання окремих аспектів, механізм інформаційного 

забезпечення, методи управління та методи контролю [2, с. 185–186]. 

Деякі автори висвітлюють це питання інакше, вважаючи, що механізм – це 

сукупність методів, принципів, форм управління або система елементів, що 

регулюють процес управління.  

Основними видами механізмів управління підприємствами готельно-

ресторанного бізнесу виступають: організаційні, економічні, структурні 

механізми, механізми організації управління, технічні і адміністративні, 

інформаційні механізми та інші. 

Організаційна структура управління забезпечує стабільність 

функціонування системи управління, завдяки чому підприємство ритмічно 
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працює незалежно від впливу зовнішніх і внутрішніх факторів. Створення 

організаційної структури управління зумовлене необхідністю розподілу прав і 

обов'язків між окремими підрозділами організації. Оптимальною є структура, 

що дає змогу підприємству ефективно взаємодіяти з зовнішнім середовищем, 

продуктивно та доцільно розподіляти та спрямовувати зусилля працівників, 

задовольняючи попит споживачів послуг і продукції та досягаючи визначених 

цілей з високою ефективністю. 

Організаційно-економічний механізм трактують як систему формування 

цілей і стимулів, які дозволяють перетворити у процесі трудової діяльності рух 

(динаміку) матеріальних і духовних потреб членів суспільства на рух засобів 

виробництва і його кінцевих результатів, спрямованих на задоволення 

платоспроможного попиту споживачів, а також управління готельно-

ресторанними підприємствами розглядається як один з основних елементів 

системи адаптації суб’єктів господарювання до умов зовнішнього середовища, 

орієнтований на пошук і реалізацію можливостей підприємств, що забезпечать 

сталий розвиток та виживання підприємств у період трансформаційної 

економіки. Взагалі організаційно-економічний механізм управління є не тільки 

однією з умов подолання кризових явищ у реальному секторі підприємства, а й 

необхідною передумовою його успішної діяльності.  

Відповідно до розвитку нашої галузі його слід розглядати як сукупність 

організаційних та економічних важелів (кожному з яких властиві власні форми 

управлінського впливу), які справляють вплив на економічні й організаційні 

параметри системи управління закладом, що сприяє формуванню та посиленню 

організаційно-економічного потенціалу, отриманню конкурентних переваг та 

ефективності діяльності підприємства в цілому. 

Підсумовуючи визначення організаційно-економічного механізму 

управління готельно-ресторанного підприємства, усю інформацію можна 

узагальнити у вигляді схеми (рисунок 1). 
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Рис. 1. Організаційно-економічний механізм управління 

підприємством 

У структурі організаційно-економічного механізму можна виділити три 

системи: систему забезпечення, функціональну систему та цільову [10]. 

Система забезпечення організаційно-економічного механізму складається з 

підсистем правового, ресурсного, нормативно-методичного, наукового, 

технічного, інформаційного забезпечення управління закладами ресторанного 

та готельного господарства. 
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Організаційно-економічний механізм управління підприємством включає 

такі основні функціональні підсистеми: планування, організації, мотивації, 

контролю та регулювання. 

Цільова система організаційно-економічного механізму містить у собі цілі 

й основні результати діяльності готельно-ресторанного підприємства, а також 

критерії вибору й оцінювання досягнення певних цілей і результатів діяльності 

підприємства. 

Зміст кожної системи організаційно-економічного механізму управління 

підприємством та кількість підсистем у кожній з них залежать від типу 

підприємства, сфери і масштабів діяльності, рівня впливу зовнішнього 

середовища та результатів діяльності підприємства та інших факторів. 

Для забезпечення конкурентоздатності і закріплення на ринку такому 

підприємству необхідно постійно працювати в напрямку забезпечення 

ефективного управління підприємством, яке повинно базуватися на 

забезпеченні діалектичного поєднання зовнішньої і внутрішньої ефективності 

управління. Зовнішня ефективність управління характеризується ступенем 

досягнення цілей та ступенем виконання планів діяльності підприємства. 

Внутрішня ефективність може бути охарактеризована за допомогою показників 

економічної, фінансової, ресурсної ефективності, а також показників, що 

характеризують соціальний, науково-технічний та екологічний ефект 

управління підприємством [7]. 

Отже, ефективність управління – це здатність організації забезпечувати 

прибутковість і тривалість успішної діяльності та розвитку готельно-

ресторанного підприємства на основі обрання й реалізації оптимальних 

стратегій, що мають забезпечити не лише певний ефект, результат, але й 

адаптивність і гнучкість системи управління, конкурентоспроможність 

діяльності підприємства в цілому [7]. 

Відповідно для формування механізму ефективного управління закладом 

готельно-ресторанного господарства нами запропоновано виділяти такі основні 

інструменти: економічні, організаційні, соціально-психологічні, техніко-
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технологічні, маркетингові, екологічні правові, та використовувати показники, 

що дозволяють провести оцінювання кожного інструменту (таблиця 1). 

Організаційно-економічний механізм ефективного управління 

підприємства визначається не лише факторами зовнішнього середовища 

підприємства, в першу чергу ефективність залежить від дій персоналу в процесі 

діяльності організації, в процесі реалізації розроблених планів і програм 

розвитку підприємства, в процесі досягнення певних цілей. Тобто, ефективність 

управління залежить від адекватності обраних стратегій цілям підприємства, 

оптимальності процесів реалізації стратегій, мотивації персоналу на досягнення 

цілей, кваліфікації персоналу, технології та стилю управління. 

Таблиця 1 

Основні інструменти ефективного організаційно-економічного 

механізму управління підприємством 

№ Інструменти Характеристика Показники  

1 

ек
он
ом

іч
ні

 

‐ фінансова стабілізація підприємства; 
‐ обміркований вибір джерел фінансування 
витрат на підготовку виробництва і випуск 
продукції; 
‐ наявність матеріальної зацікавленості 
працівників в обсязі випуску продукції; 
‐ підвищення рівня продуктивності праці, 
‐  наявність резервних засобів на освоєння нових 
виробів; 
‐  прогресивність економічних норм і нормативів, 
оптимізація витрат на виробництво продукції; 
‐ зниження строку окупності капітальних 
вкладень; 

− Коефіцієнт ритмічності 
виробництва;  
− Фондовіддача, грн./грн; 
− Продуктивність праці; 
−  Рентабельність 
виробництва, %; 
− Коефіцієнт автономії 
Запас фінансової стійкості; 

2 

ор
га
ні
за
ці
йн
і ‐ удосконалення організації виробничого 

процесу, робочих місць і умов праці, рівня 
гнучкості виробництва; 

‐ розвиток резервних потужностей, 
підвищення рівня; 

‐ організації ремонтних підрозділів, 
забезпеченості усіма видами ресурсів;

− Рівень автоматизованої 
системи управління 
виробництвом; 
− Ефективність прийнятих 
рішень; 

3 

ек
ол
ог
іч
ні

 

‐ оздоровлення навколишнього середовища; 
‐ дотримання виробничої санітарії, зниження 
виробничого шуму; 

‐ оснащення виробничих підрозділів 
гігієнічними засобами; 

 

− Витрати на заходи 
охорони праці в розрахунку 
на одного працівника, тис. 
грн; 
− Об’єм  викидів шкідливих 
речовин в атмосферу на 1 
тис. грн товарної продукції, 
т/тис. грн; 
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Продовження табл. 1 
4 

пр
ав
ов
і 

‐ дотримання прав споживачів продукції, 
регламентація взаємин продавців 
(виробників) і споживачів; 
‐ установлення їхніх прав, обов'язків, 
відповідальності; 
‐ документальне забезпечення 
відповідності продукції встановленим 
стандартам, правове регулювання 
діяльності організації; 

‐ Державні стандарти; 
‐ Нормативи та акти; 

5 

со
ці
ал
ьн
о-
пс
их
ол
ог
іч
ні

 

‐ підвищення кваліфікації працівників 
підприємства; 
‐ профсійна укомплектованість кадрами 
підрозділів; 
‐ організація побутового обслуговування і 
суспільного харчування; 
‐ суспільна активність працівників; 
‐ мотивація персоналу; 
‐ колективне прийняття рішень; 
‐ вікова і статева структура виробничих 
колективів; 
‐ налагодження психологічного клімату в 
колективі; 
‐ удосконалення морального і 
матеріального заохочення працівників 
(мотивація праці); 
‐ створення атмосфери творчого 
співробітництва; 

‐ Коефіцієнт плинності кадрів; 
‐  Коефіцієнт стабільності 
кадрів; 
‐ Темп зростання ефективних 
заохочувальних систем оплати, 
%; 
‐ Рівень забезпечення 
працівників соціальним 
пакетом; 
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‐ підвищення рівня прогресивності 
обладнання, яке використовується; 
‐  механізація й автоматизація виробництва;
‐ підвищення рівня оснащеності 
виробництва інструментами і пристроями; 
‐ підвищення рівня прогресивності 
технології; 
‐ забезпечення високої технологічної 
оснащеності служби контролю якості 
продукції;  

‐ Прибутковість інвестицій, %; 
‐ Питома частка прогресивного 
устаткування, %; 
‐ Рівень інвестиційної 
активності, %; 
‐ Коефіцієнт реального 
оновлення основного капіталу; 
‐ Частка витрат підприємства 
на інновацію та 
інформатизацію в інвестиціях;
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‐ дослідження попиту на вироблену 
продукцію; 
‐ організація пошуку нових ринків збуту, 
просування товару на обраному сегменті 
ринку; 
‐ грамотна рекламна політика 
підприємства; 
‐  раціональна організація цінової 
політики підприємства; 
‐  налагодження контактів з покупцями 
продукції; 
‐  забезпечення сервісних послуг; 

‐ Коефіцієнт реалізації 
товарної продукції; 
‐ Коефіцієнт освоєння ринку; 
‐ Темп росту коефіцієнту 
освоєння ринку, %; 
‐ Темп росту обсягу 
реалізованої продукції, %; 
‐ Темп росту обсягу товарної 
продукції, %; 
‐ Рентабельність продажу, %; 
‐ Прибуток від комерційної 
діяльності в розрахунку на 1 
грн. прибутку до 
оподаткування, грн. /грн;



216 

Отже, проведене дослідження дозволяє зробити наступні висновки: 

1. Особливості функціонування підприємств готельно-ресторанного 

господарства в Україні виставляють нові вимоги до формування організаційно-

економічного механізму управління готелями та ресторанами, ефективність 

функціонування яких повинна забезпечуватися як під впливом удосконалення 

організації виробництва, праці та управління, так і спроможністю його 

пристосування до сучасних умов господарювання. Було виявлено, що категорія 

«організаційно-економічний механізм» розглядається як один з основних 

елементів системи адаптації суб’єктів господарювання до умов зовнішнього 

середовища, орієнтований на пошук і реалізацію можливостей підприємств 

готельного і ресторанного господарства, що забезпечать сталий розвиток та 

виживання підприємств у період трансформаційної економіки. Запропонована 

схема організаційно-економічного механізму управління, в якій знайшло 

відображення компоненти управління та системи (система забезпечення, 

функціональна система та цільова). 

2. Для забезпечення конкурентноздатності і закріплення на ринку 

підприємству необхідно постійно працювати в напрямку організації 

ефективного управління. В процесі дослідження було виявлено, що для 

забезпечення ефективності управління підприємством доцільно враховувати 

зовнішню та внутрішню ефективність управління.  

3. При формуванні механізму ефективного управління доцільно 

застосовувати такі основні інструменти: економічні, організаційні, соціально-

психологічні, техніко-технологічні, маркетингові, екологічні правові, та 

використовувати показники, що дозволяють провести оцінювання кожного 

інструменту. Виокремлені інструменти є засадничим базисом забезпечення 

ефективного управління підприємством, і формування організаційно-

економічного механізму повинно спрямовуватися на підвищення їхньої 

ефективності. 
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Отримані результати можуть бути теоретичним підґрунтям для подальшої 

розробки методики оцінювання організаційно-економічного механізму 

ефективного управління готельно-ресторанного закладу з метою досягнення 

його стійкого розвитку. 
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Н.С. Свєрчкова 

здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНІ ТРАДИЦІЇ ПОЛТАВЩИНИ, ЯК БАЗА 

ОРГАНІЗАЦІЇ РОЗВИТКУ ПІЗНАВАЛЬНОГО ТУРИЗМУ 

В даній статті розкрита тема необхідності підтримки історико-культурних 

традицій Полтавщини і підтримки розвитку туризму. Сформульовано аспекти 

покращення та дослідження шляхів вирішення проблем, що знижують 

активність розквіту індустрії туристичного бізнесу. Виявлено головні 

пам'ятки культури та видатні постаті, які сприяли піднесенню та 

зацікавленості в даній місцевості. 

Ключові слова: пам'ятки, традиції, культура, туризм, туристичні джерела 

Постановка проблеми. Проблемою розвитку пізнавального туризму на 

Полтавщині є недостатня якість туристичних послуг, практична відсутність 

рекламно-пізнавальної інформації про історико-культурні пам’ятки, низька 

якість покриття доріг, відсутність ефективної системи захисту прав та інтересів 

туристів. Також одною з головних проблем є недостатнє  забезпечення 

фінансування та оптимального рівня оподаткування туристичних послуг. 

Мета статті. Знайомство з різними історичними, архітектурними та 

культурними епохами, шляхом пошуку інформації про архітектурні пам'ятки, 

музеї, історичні маршрути. Визначити потенційні можливості міста для 

розвитку туризму та проаналізувати забезпечення Полтавщини туристичними 

ресурсами пізнавального туризму. 

Актуальність теми. Неабиякий інтерес вже декілька століть викликає тема 

туризму та його становлення саме на території Полтавщини, адже це місцевість, 

яка приваблює щороку тисячі туристів своїми нерозкритими таємницями. 

Полтава - це один із найважливіших туристичних центрів на території України, 

який потребує високої уваги в питанні розвитку та підтримки. Особливості 

культурного розвитку виражаються, насамперед, у тому, що це одне із 
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найстаріших міст нашої країни та місце народження, відомого усьому світу 

драматурга, Миколи Гоголя та Білої Альтанки, зведеної в честь Полтавської 

битви. Пам’ятки історико-культурних місць, насправді, можна перечислювати 

безкінечно. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Полтавщина відома туристам не 

тільки своїми історико-культурними пам’ятками, але і ресурсами мінеральними 

вод.Основою курортних ресурсів області є джерела мінеральних вод у 

Миргородському, Великобагачанському, Новосанжарському,  Кременчуцькому,  

Хорольському районах. 

Історія Миргорода як сторожового пункту веде свій відлік від XI ст. З 

містом пов'язані імена багатьох видатних діячів вітчизняної культури. Тут 

народився відомий художник XVIII ст. В. Боровиковський. Миргород - 

батьківщина братів-письменників Рудченків - Івана Білика і Панаса Мирного. 

32 роки прожив у Миргороді грузинський поет Давид Гурамішвілі (1705-1792), 

де йому споруджено пам'ятник. 

Курорт Миргород функціонує з 1914 р. Перше мінеральне джерело було 

відкрите тут у 1912 р. місцевим лікарем І.А. Зубковським, який і заснував 

першу водолікарню. В 1916-1919 pp. створено курортний комплекс, який 

включав водолікарню, їдальню-клуб, грязелікарню. Всі ці приміщення були 

розібрані в 1970-80-ті роки. 

З 1976 р. функціонує перше в Україні спеціалізоване відділення для 

лікування хворих на цукровий діабет. На сьогодні «Миргород курорт» об'єднує 

санаторії «Хорол», «Миргород», «Березовий гай», «Полтава», які можуть 

одночасно прийняти 3,5 тис. хворих. 

В області є 44 готелі, один мотель і один готельно-офісний центр. У 

Полтаві є готель «Турист», мотель «Полтава». Серед туристських готелів 

області – «Україна» в Миргороді, «Кремінь» у Кременчуці. Функціонують 

також туристичні бази «Новосанжарська», «Сонячна», «Бузковий гай», 

«Кротенківська». 

Досліджуючи пам’ятки культури також було виявлено близько 50 пам'яток 

скіфсько-сарматського періоду. Серед них виділяється Більське городище - одна 
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з найбільших у Європі скіфських археологічних пам'яток. Деякі дослідники 

пов'язують його з Гелоном, що згадується Геродотом у його «Історії греко-

перських воєн». Городище з прилеглою територією оголошено заповідником. 

Було закладено новий центр - Круглу площу, ансамбль якої вважається 

найбільш значним в Україні серед архітектурних комплексів, побудованих у 

стилі класицизму. З 1805 по 1811 р. споруджено 7 адміністративних будинків за 

проектами відомих архітекторів А. Захарова, М. Казакова, Е. Соколова,  

Л. Руска, та ін. 

Серед пам'ятних місць Полтави - музей-садиба та літературно-

меморіальний музей І.П. Котляревського, музеї Панаса Мирного, 

В.Г.Короленка. 

У місті діє художній музей, де зберігається понад 8 тис. творів мистецтва. 

Тут експонуються полотна І. Шишкіна, І. Левітана, В.Маковського, І. Рєпіна, В. 

Сурікова, Н. Ярошенка, Т. Яблонської, Н.Самокиша та ін. У відділі 

західноєвропейського мистецтва зібрана колекція живопису, графіки, 

скульптури німецьких, голландських, італійських, французьких майстрів. 

Історико-культурний заповідник «Поле Полтавської битви» включає музей 

історії цієї визначної події, польовий укріплений табір російської армії, редути, 

братську могилу російських воїнів, Сампсоніївську церкву (1856 p.), пам'ятник 

загиблим шведським солдатам від росіян (1909 p.), пам'ятник шведам від 

співвітчизників (1909 p.), пам'ятник Петру І (1915 p.). 

Найголовніша асоціація, яка виникає з назвою міста - це ім'я М.В.Гоголя 

(1809-1852),який народився в с. Великі Сорочинці в будинку військового лікаря 

М.Я. Трахимовського. Перші згадки про Сорочинці відносяться до початку 

XVII ст. З поч. XIX ст. Сорочинці стають відомі завдяки своїм знаменитим 

ярмаркам, що описані М. Гоголем. Тут збереглася Преображенська церква 

(1727-1732 pp.) - місце хрещення письменника. В селі в 1911 р. споруджено 

пам'ятник М. Гоголю. Тут діє також його літературно-меморіальний музей. 

У Диканці збереглись Миколаївська (1794 p.), Троїцька (1780 р.) церкви. З 

останньою, за місцевими переказами, пов'язана дія в повісті  
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М. Гоголя «Ніч перед Різдвом», та збереглась Тріумфальна арка, 

споруджена в 1820 р. за проектом Л. Руска на честь приїзду імператора 

Олександра II в маєток міністра внутрішніх справ В.П. Кочубея. Садиба 

Кочубея нині оголошена заповідником. 

У селі Хомутець збереглася садиба Муравйових-Апостолів, (кінець XVIII 

ст.). Існує припущення, що автором проекту був Б. Растреллі. У селі Велика 

Обухівка народився і був похований поет і драматург В.Капніст, у садибі якого 

бували М. Гоголь. 

Уродженцем села Фрунзівка (колишня слобода Миколаївка) є військовий 

лікар П.Ф. Чайка, дід - видатного композитора П.І. Чайковського, який у 1864 р. 

відвідав ці місця. До наших днів тут зберігся старовинний будинок з мезоніном, 

колонами і верандами. 

Взагалі, на Полтавщині діє 15 державних музеїв. На державному обліку 

перебуває 3600 пам'яток історії і культури. 199 пам'яток архітектури внесено до 

Державного реєстру національного культурного надбання [3]. 

Туристичні пам’ятки Полтави цікаві й своєрідні. Музей авіації створений 

на території військового аеродрому. Головною визначною пам'яткою музею є 

бомбардувальник ТУ-160. І інші експонати: Ту-95МС, Ту-22КД, Су-15, Ту-

22М2, Ту-134, Ту-16, Ан-26, УБЛТу-22М3. 

Художній музей знаходиться в будівлі галереї мистецтв. На експозиції 

представлені роботи: В.Полєнова, І.Шишкіна, В.Маковського, В.Максимова, І. 

Рєпіна в західноєвропейській колекції є унікальні твори П. Рубенса, А. Остаде, 

Д. Тьєполо, В. Лебрен, М. Хондекутера. Пам'ятник українським козакам було 

відкрито в 1994 році. Над проектом працювали скульптор В. Білоус і художник 

В. Батурин.  

Туристичні пам’ятки Полтави представлені знаменитим пам'ятником 

галушці,розташованим на Івановій горі. Цей пам'ятник є символом Полтави. 

Роботу виконали скульптор М. Цись і художник А. Чернощеков. До дня 

народження М. Гоголя було приурочено відкриття пам'ятника, так як 

письменник оспівав галушку в своїх. творах. У червні в другій половині місяця 

проводять щорічно свято полтавської галушки [1]. 
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Урочисте увічнення у камені традиційної української народної страви – 

галушки, відбулося в Полтаві 1 квітня 2006 року й присвячувалося не Дню 

сміху, а дню народження українсько-російського класика Миколи Гоголя, який 

у своїх творах прославив галушку на весь світ.  

Монументний знак спорудили суто за спонсорські, а не бюджетні кошти, і 

вартість спорудження становила приблизно 100 тисяч гривень. Пам'ятник 

відразу ж став одним із найпопулярніших місць Полтави у городян і гостей 

міста. Крім народної любові, він не рідко піддавався критиці, адже фактично 

візитівкою великого історичного українського міста стала миска з їжею. 

Спершу монумент помістили біля Свято-Успенського кафедрального 

собору(УПЦ КП), але у зв'язку з численними тривалими (більш ніж рік) 

клопотаннями членів релігійної громади та полтавської інтелігенції улітку 2007 

року перенесли на 200 метрів – на інший бік майдану, до ресторану «Іванова 

гора» [2]. 

Від кінця 2000-х років біля цього пам'ятника на Соборному майдані 

щорічно відбувається Свято галушки, у ході якого можна поласувати 

галушками з м'ясом, сиром, сметаною, печінкою, картоплею з вишкварками, з 

різними спеціями та побачити кулінарний конкурс на приготування 

найсмачнішої галушки, концерти, конкурси, театралізоване дійство за 

мотивами творів Івана Котляревського та Миколи Гоголя, а також виставку 

«Історія полтавської галушки». 

Пам'ятний знак полтавській галушці є обов'язковим пунктом відвідання 

місцевих весільних кортежів. У цьому зв'язку в полтавців виникла традиція, — 

наречений з нареченною фотографуються на тлі пам'ятного знака, причому 

один із членів новоствореного подружжя сідає в ложку, а другий – тримається 

за її кінець, і хто першим ухопиться за ложку, а не всядеться в неї, той начебто 

й буде головним у родині [4]. 

Невід’ємною частиною традицій, що складались віками є щорічна ярмарка, 

яка має багатовікову історію. Уже в 40-х роках XIX ст. тут діяло 12 тисяч 

ярмарків, у тому числі 178 великих і середніх. Сорочинський не був ні 
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найбільшим з них, ні найвідомішим. Село Великі Сорочинці Миргородського 

району, напевне, й залишилося б, як і багато інших сіл Полтавщини, мало 

відомим, якби його не прославив навіки великий земляк – український і 

російський письменник Микола Васильович Гоголь. 

В повісті «Сорочинський ярмарок», що є складовою частиною «Вечорів на 

хуторібіля Диканьки», Микола Гоголь описує, як люди з усіх кінців їдуть на 

ярмарок десь на початку XIX ст. 

Ярмарки продовжували існувати аж до 20-х років ХХ ст., коли були 

закриті зовсім. Вся торгівля в селах перейшла до кооперації та під контроль 

держави. 

З 1966 року ярмарки починають відроджуватись, і започатковує, відроджує 

ту давнюю традицію Сорочинський ярмарок. На нього з'їжджалось багато 

представників різних організацій та підприємств – торгових та виробників не 

лише з Полтавщини, але й з багатьох інших областей України, з-за кордону. 

Багато людей приїздило в Сорочинці щоб придбати різноманітні, дефіцитні на 

той час, речі, товари. Їх не зупиняло навіть те, що ярмарковий майдан являв 

собою необладнане поле, без будь-яких умов ні для учасників, ні для гостей. 

З серпня 1999 року, згідно з указом Президента України, Сорочинський 

ярмарок має статус національного. На Полтавщині традиції відзначення 

різдвяних свят мали свої особливості: у словах колядок, в оформленні вертепів, 

в перевазі тим чи іншим стравам на святковому столі [5]. 

Полтавщина має деякі самобутні колядки, які нині, на жаль, залишилися 

тільки у книжках. Це, наприклад, «Діва Марія по двору ходила», «Дівко 

Галочка, чом гулять не йдеш?», «Младенець-первенець», «В пана Олексія та й 

на його дворі» та інші. Сьогодні ж пересічний полтавець у кращому випадку 

згадає тільки «Ой радуйся, земле». 

У Полтаві поступово відроджуються вертепні традиції. Біля лялькового 

театру під час новорічних свят встановляється стаціонарний вертеп із 

традиційним різдвяним сюжетом. Самобутні лялькові театри, які були тільки в 

Україні. Вони являють собою ящики, відкриті з одного боку. «Сцена» в них 
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складаються із двох поверхів, що символізовують собою «небо» і «землю». 

Ляльки, виготовлені із дерева та тканин, насаджені на металеві чи дерев’яні 

палички [6]. 

Отже, можна зробити висновок що Полтава багата на пам’ятки культури 

які потребують постійного догляду та підтримки зі сторони держави. 

Говорячи про час сьогодення, є такі факти розвитку інфраструктури, які 

дають змогу просуватись культурно-пізнавальному туризму:  

1) У Миргороді на центральному мосту через річку Хорол відновили 

ремонтні роботи з реконструкції цього об’єкта [8]. 

2) Аеропорт «Полтава» готують до повної реконструкції та приймати 

міжнародні рейси. Полтавський аеропорт-один із найстаріших в Україні. 

Минулого року (2015) йому виповнилося 90 років. Нині він дуже рідко приймає 

пасажирські рейси, переважно – вантажні [7]. 

3) З 9 квітня 2016 року Полтавський облавтодор розпочав роботи з 

ямкового ремонту на автомобільній дорозі загального користування М-22 

Полтава-Олександрія на ділянці км 15+780 – км 40+197 (Новосанжарський 

район) [9]. 

2 вересня 2015 року Уряд схвалив проект закону Кабінету Міністрів 

України про залучення фінансування Світового банку для розвитку дорожньої 

галузі на загальну суму 560 млн. дол. США. Протягом останніх трьох місяців 

команда Міністерства інфраструктури спільно з Укравтодором та Світовим 

банком працювала над підготовкою структури проекту. Спочатку 

передбачалося ремонтувати дорогу М-03 на ділянці від м. Полтава до м. Харків. 

Однак зважаючи на незадовільний стан більшої частини дорожнього покриття 

по всій країні, Міністерство інфраструктури запропонувало переглянути проект 

та додати у нього також виконання проектних робіт для найбільш зношених 

ділянок доріг по Україні, а саме транспортного коридору від портів до кордону 

із ЄС [10]. 

Висновки. З метою подолання негативних чинників впливу на середовище 

існування пізнавального туризму на Полтавщині подальшого функціонування 
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туристичних центрів та парків розваг, збільшення кількості відвідувачів, 

пропонується низку заходів щодо створення відповідних умов, надання 

туристичних послуг, залучення інвестицій, пропагування якісного 

туристичного продукту, здатного максимально задовольнити потреби 

внутрішнього туризму, а у майбутньому і міжнародного, з урахуванням 

природно-кліматичного, рекреаційного, соціально-економічного та історико-

культурного потенціалу області:  

− визначення необхідного розміру коштів обласного, районних та 

міських бюджетів, громадських організацій, цільових кредитів комерційних 

банків; 

− удосконалення транспортних комунікацій – розвиток транспортної 

мережі та покращення дорожнього покриття, безпеки дорожнього руху, рівня 

технічного стану інженерної та комунальної інфраструктури регіону; 

− розширення рекламно-інформаційного поля діяльності, удосконалення 

туристичної сфери регіону – розробка нових і розширення кількості існуючих 

парків розваг на основі дослідження історично-культурної спадщини окремих 

районів Полтавщини;  

− поєднання декількох напрямів туристичних продуктів (маршрутно-

пізнавального, оздоровчого, спортивного спеціалізованого, екстремального 

видів туризму);  

− розвиток міжнародного співробітництва – укладання та реалізація угод 

про співробітництво у галузі пізнавального  туризму із іноземними країнами, 

обмін досвідом у сфері організації туристично-екскурсійної діяльності, 

ліцензування, стандартизації та сертифікації туристичних послуг, проведення 

тематичних семінарів, здійснення наукових і маркетингових досліджень, обмін 

фахівцями, забезпечення сучасними технічними засобами. 
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С.Ю. Стендінг 

здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ 

ПЛАНУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ СТРАТЕГІЙ ПІДПРИЄМСТВАМИ 

ГОТЕЛЬНОГО БІЗНЕСУ 

У статті визначено місце інноваційної стратегії серед інших стратегій 

підприємств готельного бізнесу; удосконалено принципи процесу 

стратегічного планування інноваційної стратегії; удосконалено етапи 

інноваційного розвитку підприємства готельного бізнесу. 

Ключові слова: стратегічне управління, стратегічне планування, стратегія, 

принципи стратегічного управління. 
Постановка проблеми. Сучасний стан розвитку готельного господарства в 

Україні набуває досить швидких темпів розвитку, є бажаною та прибутковою 
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галуззю, якою необхідно займатися задля підняття іміджу держави та 

можливості надання послуг світового класу. Проблемою вітчизняних 

підприємств готельного господарства в умовах економічної нестабільності є 

пошук сучасних механізмів організації управління, які мають забезпечувати 

стійку позицію на ринку готельних послуг. 

Метою статті є дослідження стратегічного розвитку підприємств 

готельного бізнесу, вивчення принципів стратегічного управління та правильне 

планування етапів при застосуванні стратегії інноваційного розвитку. 

Стратегічне планування інноваційної діяльності підприємств готельного 

бізнесу дуже важливе в процесі управління готельним комплексом, яке 

спрямоване на досягнення певної мети. 

Стратегічне планування – це управлінський процес створення й підтримки 

стратегічної відповідності між зусиллями готельного бізнесу, її потенційними 

можливостями й шансами в готельному бізнесі та індустрії [9, с. 215]. У процесі 

своєї діяльності кожне готельне підприємство повинно мати певний комплекс 

дій і рішень, який має бути заснований на проведеному стратегічному аналізі, і 

стратегічно важливо обґрунтувати можливі варіанти забезпечення досягнення 

цілей, які забезпечать у майбутньому стійкість та конкурентоспроможність 

підприємства на ринку готельних послуг. 

На сьогодні проблема формування стратегії розвитку підприємств галузей 

сфери послуг залишається недостатньо дослідженою. До цього господарського 

сегмента належить готельне господарство, яке є перспективним з точки зору 

прибутковості й динамічності розвитку.  

Практична значимість зазначених проблем та об’єктивна необхідність 

адаптації теоретико-методологічних основ формування стратегії й 

інструментарію стратегічного управління до підприємств готельного 

господарства обумовили актуальність теми статті. 

Найважливіша проблема будь-якого підприємства сфери послуг, що 

працює в сьогоднішніх ринкових умовах, – це проблема його виживання, 

забезпечення його безперервного розвитку й успішного функціонування. 
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Стратегії розвитку готелю – це ефективне вирішення цієї проблеми. Стратегія 

готельного бізнесу розробляється на основі досліджень і прогнозування 

кон’юнктури ринку готельних послуг, інвестиційного клімату, законодавчої 

бази країни, вивчення покупців послуг, готельного продукту, конкурентів, 

тобто постійного моніторингу внутрішнього та зовнішнього середовищ 

діяльності готелю. 

Діяльність підприємства готельного бізнесу буде найбільш успішною лише 

в тому випадку, коли вихід підприємства на ринок готельних послуг буде не 

стільки добре продуманий і всебічно обґрунтований, скільки виходитиме з 

довгострокових цілей. 

Важливою є послідовність систематичних дій, яка спроможна допомогти 

при визначенні стратегії [5, с. 78]. Тільки завдяки комплексному використанню 

методів і моделей у певній логічній послідовності можна отримати реалістичну 

картину для стратегічного планування. 

Сутність стратегії управління готельними підприємствами як виробниками 

послуг гостинності в досягненні конкурентних позицій підприємства базується 

на основних положеннях, що забезпечують системний підхід до здійснення 

таких видів діяльності: 

– надання готельних послуг, орієнтованих на споживача; 

– залучення кваліфікованого персоналу; 

– створення сучасних умов праці та якості надання послуг; 

– облік і мінімізація витрат; 

– адаптація до змін як внутрішнього, так і зовнішнього середовища; 

– впровадження інноваційних технологій; 

– розвиток та розширення сервісних послуг. 

Вибираючи стратегію, готелям, залежно від конкретної ситуації, доцільно 

застосовувати такі інноваційні стратегії. 

1. BTL-стратегія – це стратегія готелю, яка передбачає цілеспрямовану 

діяльність щодо впливу на споживача в момент прийняття рішення про купівлю 

послуги. Вона включає в себе проведення промоакцій, семплінгу, демонстрацій, 
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тестових використань, надання знижок, бонусів тощо. BTL-активності є для 

готелю не лише актуальними, а повинні стати основною складовою 

формування стратегії підприємства. BTL-стратегія готелю володіє набагато 

більшим набором інструментів, форм і методів впливу на потенційного 

споживача, ніж пряма реклама, проте необхідно уникати помилок у процесі її 

реалізації. Серед найчастіших помилок – невідповідність формату BTL-заходу 

загальній рекламній стратегії компанії, що потрібно враховувати під час 

розробки тактичних рекламних проектів. 

2. Бізнес-стратегія для готелю повинна передбачати комплексний план 

управління, який має зміцнити становище підприємства на ринку готельних 

послуг і забезпечити координацію зусиль, залучення та задоволення 

потенційних споживачів, успішну конкуренцію і досягнення глобальних цілей. 

Процес вироблення бізнес-стратегії готелю ґрунтується на ретельному вивченні 

всіх можливих напрямів розвитку та діяльності підприємства готельного 

бізнесу й полягає у виборі загального напряму, методів конкуренції і моделей 

бізнесу, тобто бізнес-стратегія означає вибір готелем шляху розвитку, методів 

конкуренції й ведення бізнесу. 

3. Стратегія диференціації передбачає надання послугам відмітних 

властивостей, які важливі для гостей готелю і які відрізняють їх від послуг 

конкурентів. Надання послузі відмітних якостей вимагає додаткових витрат, що 

можуть бути компенсовані за рахунок того, що ринок готовий прийняти більш 

високу ціну. Іншими словами, відмітні якості послуги сприяють залученню 

більшої кількості покупців [6, с. 211]. Ця стратегія може створити захист для 

готелю від стратегій конкурентів. 

4. Інноваційна стратегія. Інноваційні технології впливають на 

конкурентоздатність готелю на сьогоднішньому ринку. Використання 

комп’ютерних мереж, Інтернету та інтернет-технологій нині не просто питання 

лідерства та конкурентних переваг, але й виживання на ринку в найближчому 

майбутньому. Використання інноваційних продуктів у діяльності готелю 

підвищить його конкурентоздатність, якість надаваних послуг, що позитивно 
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вплине на імідж підприємства готельного бізнесу, збільшуючи потік постійних 

клієнтів, що відповідно гарантує отримання прибутку підприємством.  

5. Стратегія аутсорсингу дуже важлива на теперішньому ринку готельних 

послуг. Аутсорсинг – це передача неосновних функцій підприємства й усіх з 

ними активів в управління професійному підряднику (аутсорсеру) [7, с. 304]. 

Готелі переважно починають використовувати схеми аутсорсингу, у першу 

чергу, з ІТ-аутсорсингу, а це: web-хостинг, забезпечення різних видів – internet-

послуг, web-дизайн, розробка, упровадження й підтримка інформаційних 

систем.  

6. Стратегія конкуренції готелів, які знають своє місце на ринку, 

сконцентрована на пошуку та захопленні тих місць на ринку, що не викликають 

зацікавлення чи тимчасово не зайняті сильнішими конкурентами. Стратегія 

конкуренції компанії містить у собі підходи до бізнесу й ініціативи, що вона 

використовує для залучення клієнтів, ведення конкурентної боротьби та 

зміцнення своєї позиції на ринку [2, с. 279]. Для того, щоб успішно вести бізнес 

у цих незайнятих нішах ринку, готель повинен мати дуже строгу спеціалізацію, 

уважно вивчати свою нішу на ринку, розвиватися тільки в межах допустимих 

темпів зростання, мати сильного керівника. 

7. Стратегія маркетингу готельного бізнесу – це формування цілей, 

досягнення їх і розв’язання задач готельного бізнесу щодо кожного окремого 

готельно-господарського продукту, з кожного окремого ринку на певний період 

[9, с. 214]. Зазначена стратегія передбачає, що готель, залежно від ситуації, має 

кілька варіантів дій: проникнення на новий готельний ринок; розвиток нового 

готельного ринку; розробка нових готельних продуктів; диверсифікація 

готельного продукту до даного готельного ринку й споживача.  

8. Стратегія маркетингу персоналу готелю полягає в особливому ставленні 

до власного персоналу з боку готелю. При цьому кожен працівник готелю 

розглядається як безпосередній споживач послуг готелю. Цією стратегією 

передбачено, що підприємства готельного господарства є інструментом 

залучення працівника. 
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9. Стратегія бенчмаркінгу для підприємств готельного бізнесу має важливе 

значення. Бенчмаркінг розвиває аналіз конкурентоздатності, що обмежується 

вивченням конкурентів їхньої продукції, витрат і технологій, характеристик, 

економічних і фінансових показників, відносин із клієнтами й 

постачальниками. Усе це необхідно для пошуку найбільш вигідної продукції 

для підприємства. Аналіз конкурентоздатності дозволяє виявити розходження 

між конкурентами, але це не пояснює, як ці розходження перебороти й 

завоювати найкращі позиції в бізнесі [8]. Під час проведення бенчмаркінгу 

досліджується краща практика не лише прямих конкурентів, а й представників 

з інших сфер [3, с. 41; 4, с. 26]. 

Без ретельно сформульованої стратегії діяльність підприємства готельного 

бізнесу втрачає сенс, конкурентоспроможність, веде до внутрішнього застою й 

погіршення результатів. Стратегія готельного комплексу є основою 

формування стратегії інноваційного розвитку, визначає роль, місце та сутність 

інноваційної діяльності. 

Залежно від обраної стратегії готелю, необхідно дотримуватися певних 

принципів. Принципи стратегічного управління – теоретичний фундамент, на 

базі якого формуються основні його характеристики (властивості), що втілені в 

загальні правила та положення, регулювальні процеси застосування варіантів 

стратегічного управління, а також норми поведінки організації в цілому й 

окремих її членів, якими керуються власники та менеджери в процесі розробки 

й реалізації стратегічних рішень у конкретних умовах, сформованих у 

середовищі [10, с. 186]. 

1. Принцип ітеративності пояснюється тим, що стратегія підприємства 

сфери індустрії гостинності впроваджується за такими етапами: вирішення 

довгострокових завдань підприємства вирішується через низку середньо- і 

короткострокових завдань. 

2. Принцип комплексності полягає у всеохоплюючому аналізі й обліку 

інформації, що дає змогу своєчасно реагувати на зміни внутрішнього та 

зовнішнього середовищ [2, с. 13]. Принцип комплексності передбачає розгляд 
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реально існуючої системи не в одному якомусь аспекті, а в усій її 

багатогранності. 

3. Принцип директивності й адресності означає, що всі планові показники 

повинні мати конкретних виконавців і доводитися до них у встановлені терміни 

та мають неухильно виконуватися за всіма параметрами (обсяги, якість, 

терміни тощо). 

4. Принцип системності вимагає розгляду підприємства готельного бізнесу 

як складної системи, тобто врахування внутрішньої ієрархічної будови її 

частин, вертикальних і горизонтальних зв’язків між ними, ефекту 

емерджентності (цілісності). 

5. Принцип оптимальності означає, що з усіх варіантів розвитку окремих 

підсистем й елементів підприємства готельного бізнесу повинні бути відібрані 

ті, що в сумі забезпечать екстремальне значення обраної цільової функції, не 

порушуючи при цьому обмежень, накладених на дану цільову функцію. 

6. Принцип динамічності. Розвиток будь-якого підприємства готельного 

бізнесу, як складової економіки держави, відбувається в ринкових умовах, для 

яких типовою є безперервна змінюваність. 

7. Принцип безперервності. Безперервність характеризує динаміку 

взаємодії між суб’єктом та об’єктом управління: об’єкт управління постійно 

виявляє свою діяльність, тобто функціонує, розвивається (або занепадає), 

вимагаючи від суб’єкта управління безперервності у власних діях. Це означає, 

що система стратегічного управління теж має безперервно розвиватися, 

адаптуватися до вимог середовища та здійснювати такий управлінський вплив 

на об’єкт, щоб і він відповідно змінювався, забезпечуючи існування готелю в 

довгостроковій перспективі. 

8. Важливе значення має принцип інноваційності. Проблеми інноваційного 

розвитку готельних підприємств є малодослідженими. Готельні інновації 

продовжують аналізуватися лише у вузькому спектрі додаткових послуг, які 

може зробити готель своїм клієнтам. В умовах ринкової економіки на послуги 

розміщення для різних категорій туристів незмірно зростає потреба в 
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дослідженні інноваційного розвитку з погляду організації інноваційних 

процесів усередині підприємства та їхньої підтримки з боку держави, 

обґрунтування критеріїв новизни при впровадженні інвестиційних проектів у 

готелях різної категорії, формування й використання інвестиційних ресурсів. 

Висновки. Основними напрямками стратегічного управління 

підприємствами готельного бізнесу є спрямованість готельного комплексу на 

привабливість готельних послуг, їх реалізацію та рентабельність діяльності 

підприємства, досягнення конкурентних переваг в довгостроковому періоді, які 

нададуть високу норму прибутку та стабільне економічне зростання. Розвиток 

ринкових відносин в Україні, отримання підприємствами готельного бізнесу, 

що надають конкурентоспроможні та високоякісні послуги, права виходу на 

готельний ринок вимагають постійного вдосконалення підходів до 

стратегічного управління.  

Стратегії управління готельними підприємством визначають напрями в 

наданні готельних послуг, визначають орієнтири щодо використання 

потенційних можливостей підприємства та розвитку в контексті змін на ринку 

послуг із урахуванням емісії, що визначає завдання підприємства як початок 

діагностичного етапу процесу стратегічного планування, заснованого на 

системно-аналітичному підході до організації підприємницької діяльності, 

створенні міцного зв’язку між цілями і ресурсами підприємства, можливостями 

стосовно навколишнього середовища. 

Таким чином, у сучасних ринкових умовах головною метою підприємства 

готельної індустрії є досягнення конкурентних переваг у довгостроковому 

періоді, які нададуть високу норму прибутку та стабільне економічне 

зростання. Розвиток ринкових відносин в Україні, отримання підприємствами 

готельної індустрії, що надають конкурентоспроможні послуги, права виходу 

на готельний ринок вимагають постійного вдосконалення підходів до 

стратегічного управління. Отримані результати можуть бути впроваджені в 

діяльність підприємств готельного бізнесу, а також покладені в основу 

розв’язання проблеми оптимізації ефективності стратегічного планування 

комплексу різноманітних заходів для інноваційних послуг готелів. 
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УДК 338.48 

С.Ю. Стендінг 

здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ 

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ГОТЕЛЬНОЇ ІНДУСТРІЇ УКРАЇНИ 
У статті проведено дослідження розвитку готельної індустрії України на 

сучасному етапі. Результати роботи свідчать про існування низки проблем, 

головними з яких є такі: недосконалість структури підприємств готельного 

типу; недостатня потужність готельної бази; низький рівень завантаження 
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номерного фонду; мала частка категорованих закладів; застаріла 

матеріально-технічна база готелів; відсутність у законодавстві чіткого 

визначення відомчої підпорядкованості готельних підприємств; складності у 

врегулюванні права власності на землю для забудови готелів; недостатнє 

поширення міжнародних та національних готельних мереж в Україні тощо. 

Ключові слова: готелі, готельна індустрія, проблеми розвитку готельного 

бізнесу. 

Постановка проблеми. За часів набуття незалежності в Україні почався 

досить складний етап у вітчизняному готельному бізнесі, ознаками якого були: 

повсюдне закриття чи перепрофілювання готелів; відсутність необхідних 

інвестицій в їх розвиток; катастрофічне зменшення рентабельності, зростання 

плинності кадрів. Розгляд сучасного стану готельної індустрії України 

дозволить виявити існуючі на даний момент проблеми задля пропонування 

можливих заходів щодо їх усунення. 

Метою статті є встановлення проблем розвитку готельної індустрії 

України задля пропонування можливих шляхів їх вирішення. 
Готельна індустрія України являє собою одну з найбільш динамічно 

розвиваються галузей економіки з високим ступенем прибутковості. Цьому 

сприяє насичення сегментів ринку нерухомості з мінімальним терміном 

окупності, стабільне збільшення попиту на готельні послуги і збільшення 

капіталу, який може бути вкладений у розвиток готельної індустрії. Позитивно 

впливає наближення кордонів ЄС до кордонів України та поступова інтеграція 

держави в європейське і світове співтовариство. Також спостерігається 

поступове зростання бізнес-активності всередині країни, збільшується частота 

ділових візитів до Києва з-за кордону і регіонів України. Зростає загальна 

туристична привабливість України [1]. 

Але все ж таки є проблеми у розвитку індустрії гостинності в Україні є 

надзвичайно актуальним на поточний момент. Їх актуальність обумовлена 

необхідністю створення передумов з боку держави для підвищення рівня 

конкурентоспроможності України в туризмі.  
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Проблемою готельних підприємств є високі витрати, з якими пов’язаний 

готельний бізнес, і, отже, високі ціни. Комфортабельний готель зобов’язаний 

утримувати в штаті персоналу не менше 15-20 професій. Крім того, зміст 

великої площі також обходиться досить дорого. Крім того, нерідко ціни штучно 

завищуються через відсутність конкуренції. На жаль, іноземні туристи часто 

незадоволені співвідношенням ціни і якості надаваних послуг. При цьому якщо 

орієнтуватися на статистику, вартість проживання в готелі в Україні набагато 

вище проживання в готелі аналогічного класу в Європі, що пояснюється, в 

першу чергу, дефіцитом готелів на ринку [4]. 

Однією з багатьох причин, яка обумовила прояв такої тенденції є низький 

рівень конкурентоспроможності туристичної інфраструктури, важливим 

елементом якої повинен бути високорозвинутий готельний бізнес. На жаль на 

сучасному етапі стан розвитку готельної індустрії в Україні характеризується 

значною кількістю проблем, наявність яких і призвела до зниження рейтингу 

України по індексу конкурентоспроможності в туризмі [5]. Основними з таких 

проблем є:  

1. Невідповідність матеріально-технічної бази готелів до вимог 

міжнародних стандартів. Ця особливість обумовлена тим, що мережа готельних 

туристських підприємств активно формувалась наприкінці 70-х – упродовж 80-

х рр. Інтенсивна їх експлуатація в період масового туризму (60-80-ті рр.), а 

також несвоєчасне проведення 2 капітальних і поточних ремонтів призвели до 

значного як фізичного, так і морального зносу цих будівель та їхнього 

оснащення.  

2. Недосконалість складу номерного фонду. В готелях, збудованих ще за 

радянських часів, занадто багато двомісних номерів, тоді як за європейськими 

стандартами номерний фонд готелів на 70-80 % повинен складатися з 

одномісних номерів. Саме тому пріоритетним напрямом зміцнення 

матеріальної бази туристських підприємств має бути проведення реконструкції, 

модернізації та будівництва об’єктів туристської сфери за рахунок власних 

коштів підприємств і за допомогою інвестицій, у тому числі іноземних.  
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3. Незбалансованість складу та структури наявних готелів за рівнем 

комфорту, зокрема:  

a) Надмірно висока частка готелів без категорії. Така ситуація пояснюється 

декількома причинами. По-перше, більшість закладів розміщення не відповідає 

комплексу вимог щодо матеріально-технічної бази, номенклатури та якості 

послуг. По-друге, ряд готелів здійснюють поточний або капітальний ремонт, 

реконструкцію або знаходяться на стадії ліквідації. По третє, нові готелі ще не 

встигли пройти процедуру категоризації і отримати відповідну категорію. По-

четверте, значна кількість готелів перейшла у власність приватних осіб, для 

яких процедура категоризації є недоступною в зв’язку з неможливістю її 

фінансування. 

б) Висока частка 1-2-3 зіркового сегменту готелів. Цей сегмент 

характеризується низьким рівнем рентабельності (3-15%), що обумовлюється їх 

низькою привабливістю для інвесторів. Така ситуація, в свою чергу, обумовлює 

зниження потенційно можливого рівня рентабельності всієї галузі.  

в) Незаповненість сегменту 5-зіркових готелів, хоча попит на сервіс такого 

рівня досить високий і має тенденцію до зростання.  

4. Недосконалість функціональної структури підприємств готельного 

господарства, яка полягає у дисбалансному співвідношенні між окремими 

формами готельного господарства, а саме:  

a) дуже висока частка в загальній кількості закладів розміщення 

представлена саме готельні підприємства – на їх долю припадає 49,1%;  

б) значна частка (35,1% загальної кількості закладів розміщення) 

становлять інші місця для тимчасового проживання. Вони представлені базами 

відпочинку, літніми будинками, котеджами; 

в) Недостатня розвиненість таких форм готельного господарства як мотелі, 

кемпінги, молодіжні бази, які надзвичайно поширені в інших країнах. 

Наприклад, у країнах Європи кількість великих готелів становить 15-25 % від 

загальної кількості готельних господарств, 75-85% - мотелі та готелі сімейного 

типу. В Україні такі форми готельного господарства, як мотелі та кемпінги в 
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Україні практично не розвинуті: їх сумарна частка в загальній кількості 

закладів розміщення становить 12,2%. Як свідчить міжнародний досвід, саме 

такі підприємства могли б дати істотний поштовх розвитку галузі та створенню 

додаткової кількості робочих місць. 

Для покращення якісного розвитку готельної індустрії потрібно залучити 

міжнародних операторів. Прихід на український ринок міжнародних операторів 

підвищить якість готельних послуг завдяки використанню зарубіжного досвіду. 

А залучення до управління готелю міжнародного оператора дозволить готелі 

швидше інтегруватися у міжнародні готельні мережі і отримати доступ до 

міжнародних систем бронювання. 

Однією з головних причин лояльності міжнародних операторів на 

українському ринку є перспективність готельного бізнесу в Україні. Якщо в 

Європі період окупності середньостатистичної готелю становить близько 12 

років, то в Україні цілком реально повернути інвестиції вже протягом 6 – 9 

років [7]. 

Однак діяльність і національних, і міжнародних операторів утруднена 

через існування на ринку готельних послуг низки проблем, що негативно 

впливають на його функціонування та розвиток. 

На сьогоднішній день активізації підприємницької діяльності в готельному 

секторі України майже не спостерігається, зволікання національних компаній 

може призвести до повного наповнення ринку іноземними компаніями. Ця 

тенденція вже має місце, тому національним компаніям необхідний ретельний 

аналіз можливих варіантів ринкових дій і ситуацій. 

До недавнього часу питання стандартизації також був проблематичним, 

оскільки європейська та українська системи стандартизації надання готельних 

послуг не збігалися. Постанова Кабінету міністрів України вирішив це питання. 

З багатьма перерахованими вище проблемами стикаються і міжнародні 

оператори, які прагнуть самостійно потрапити на український ринок. 

Ключовим моментом є високий ризик ведення бізнесу в Україні, зокрема 

розгалужена бюрократична система, висока вартість земельних ділянок і 
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складний доступ до них. Тому міжнародні мережі намагаються виходити на 

український ринок через місцевих партнерів, які мають земельні ділянки або 

знають, як полегшити і здешевити процедури погоджень. Такого роду ситуації 

уповільнюють діяльність підприємств, але саме тут національний готельний 

оператор може скористатися перевагою обізнаності про подібних питаннях і 

знаннями особливостей національного законодавств [9]. 

Висновки. Викладене в статті свідчить, що у розвитку готельної індустрії 

України існує низка проблем, для подолання яких доцільно вжити таких 

заходів:  

− удосконалити термінологічний апарат по засобах розміщення, 

упорядкувати структуру готельних закладів за типами, надати статус «готель» 

не тільки юридичним особам, але й фізичним особам-підприємцям;  

− увести в дію терміни «малий готель» та «міні-готель» задля надання 

можливості цим засобам розміщення повноцінно позиціонувати себе на ринку 

готельних послуг;  

− впровадити дієву систему статистичних спостережень за ринком 

готельних послуг, створити такі форми звітності, згідно з якими можна було б 

визначити реальні межі готельної бази;  

− удосконалити механізм провадження сертифікації послуг розміщення, 

спростити процедуру отримання готелями відповідної категорії та максимально 

наблизити вимоги національних стандартів по засобах розміщення до 

міжнародних норм;  

− визначити у законодавчих документах чітке місце готельної індустрії 

серед інших видів економічної діяльності, сприяти залученню інвестицій для 

будівництва та модернізації готелів, зменшити податковий тиск на засоби 

розміщення, особливо на ті, що тільки починають працювати;  

− розробити національну та регіональні програми розвитку готельного 

бізнесу на найближчу перспективу та сприяти їх чіткому виконанню тощо [2].  
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Темпи змін, які відбуваються на ринку готельно-ресторанних послуг 

постійно змінюються та зростають. За таких умов успішна економічна 

діяльність неможлива без ефективного управління і стратегічного маркетингу. 

Вирішальним фактором такого успіху є розробка і реалізація загально-

корпоративних і маркетингових стратегій ринкової орієнтації, спроможних 

адаптувати підприємства до змін зовнішнього середовища.  

Дослідженнями у сфері стратегічного маркетингу та формування стратегій 

присвячено значну кількість наукових робіт, зокрема відомих зарубіжних 

авторів, таких як Ігор Ансофф, Філіп Котлер, Малколм Мак-Дональд,  

Жан Жак Ламбен, а також у працях вітчизняних авторів Куденко Н.В., 

Старостиної А.О., Решетнікової І.Л. та інших фахівців. Проте на даний час 

немає системної класифікації можливих стратегій розвитку підприємства. 

Класифікація стратегій створена для полегшення вибору стратегії окремого 

підприємства. Тобто той чи інший клас стратегій має виявити алгоритм 

поведінки підприємства в ситуації, що склалася. Це дозволяє скоротити витрати 

на планування і впровадження стратегії, адаптуючи запропонований алгоритм 

до внутрішніх особливостей готельно – ресторанних підприємств. 

Метою статті є дослідження стратегічного розвитку підприємств 

готельного бізнесу, вивчення принципів стратегічного управління та правильне 

планування етапів при застосуванні стратегії інноваційного розвитку. 

За визначенням Ф. Котлера, маркетингова стратегія – це логічна схема 

маркетингових заходів, за допомогою якої компанія сподівається виконати свої 

маркетингові завдання.  

Вона складається з окремих стратегій для цільових ринків, 

позиціонування, маркетингового комплексу і рівня витрат на маркетингові 

заходи. 

Маркетингова стратегія має уточнити сегменти ринку, на яких компанія 

планує зосередити свої зусилля [1]. 

Жан-Жак Ламбен зазначає, що стратегічний маркетинг представляє собою 

систематичний та безперервний аналіз потреб та запитів основних груп 
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споживачів, а також розробку та виробництво товару (надання послуги), що 

дозволить підприємству обслуговувати обрані групи або сегменти більш 

ефективно, ніж конкуренти. При досягненні цих цілей компанія забезпечує собі 

стійку конкурентну перевагу [2]. 

Розробляючи стратегію, компанії прагнуть знайти і втілити спосіб вигідно 

і тривалий час конкурувати в своїй галузі. Універсальної стратегії не існує; 

лише стратегія, що узгоджена з умовами конкретної галузі, досвідом та 

капіталом, яким володіє конкретна фірма, може принести успіх [3]. 

У процесі своєї діяльності кожне готельне підприємство повинно мати 

певний комплекс дій і рішень, який має бути заснований на проведеному 

стратегічному аналізі, і стратегічно важливо обґрунтувати можливі варіанти 

забезпечення досягнення цілей, які забезпечать у майбутньому стійкість та 

конкурентоспроможність підприємства на ринку готельних послуг. 

Найважливіша проблема будь-якого підприємства сфери послуг, що 

працює в сьогоднішніх ринкових умовах, – це проблема його виживання, 

забезпечення його безперервного розвитку й успішного функціонування. 

Стратегії розвитку готелю – це ефективне вирішення цієї проблеми. Стратегія 

готельного бізнесу розробляється на основі досліджень і прогнозування 

кон’юнктури ринку готельних послуг, інвестиційного клімату, законодавчої 

бази країни, вивчення покупців послуг, готельного продукту, конкурентів, 

тобто постійного моніторингу внутрішнього та зовнішнього середовищ 

діяльності готелю. 

Діяльність підприємства готельного бізнесу буде найбільш успішною лише 

в тому випадку, коли вихід підприємства на ринок готельних послуг буде не 

стільки добре продуманий і всебічно обґрунтований, скільки виходитиме з 

довгострокових цілей. 

Важливою є послідовність систематичних дій, яка спроможна допомогти 

при визначенні стратегії [4, с. 78]. Тільки завдяки комплексному використанню 

методів і моделей у певній логічній послідовності можна отримати реалістичну 

картину для стратегічного планування. Вибираючи стратегію, готелям, залежно 

від конкретної ситуації, доцільно застосовувати такі інноваційні стратегії. 
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1. BTL-стратегія – це стратегія готелю, яка передбачає цілеспрямовану 

діяльність щодо впливу на споживача в момент прийняття рішення про купівлю 

послуги. Вона включає в себе проведення промоакцій, семплінгу, демонстрацій, 

тестових використань, надання знижок, бонусів тощо. BTL-активності є для 

готелю не лише актуальними, а повинні стати основною складовою 

формування стратегії підприємства. BTL-стратегія готелю володіє набагато 

більшим набором інструментів, форм і методів впливу на потенційного 

споживача, ніж пряма реклама, проте необхідно уникати помилок у процесі її 

реалізації. Серед найчастіших помилок – невідповідність формату BTL-заходу 

загальній рекламній стратегії компанії, що потрібно враховувати під час 

розробки тактичних рекламних проектів. 

2. Бізнес-стратегія для готелю повинна передбачати комплексний план 

управління, який має зміцнити становище підприємства на ринку готельних 

послуг і забезпечити координацію зусиль, залучення та задоволення 

потенційних споживачів, успішну конкуренцію і досягнення глобальних цілей. 

Процес вироблення бізнес-стратегії готелю ґрунтується на ретельному вивченні 

всіх можливих напрямів розвитку та діяльності підприємства готельного 

бізнесу й полягає у виборі загального напряму, методів конкуренції і моделей 

бізнесу, тобто бізнес-стратегія означає вибір готелем шляху розвитку, методів 

конкуренції й ведення бізнесу. 

3. Стратегія диференціації передбачає надання послугам відмітних 

властивостей, які важливі для гостей готелю і які відрізняють їх від послуг 

конкурентів. Надання послузі відмітних якостей вимагає додаткових витрат, що 

можуть бути компенсовані за рахунок того, що ринок готовий прийняти більш 

високу ціну. Іншими словами, відмітні якості послуги сприяють залученню 

більшої кількості покупців [5, с. 211]. Ця стратегія може створити захист для 

готелю від стратегій конкурентів. 

4. Інноваційна стратегія. Інноваційні технології впливають на 

конкурентоздатність готелю на сьогоднішньому ринку. Використання 

комп’ютерних мереж, Інтернету та інтернет-технологій нині не просто питання 
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лідерства та конкурентних переваг, але й виживання на ринку в найближчому 

майбутньому. Використання інноваційних продуктів у діяльності готелю 

підвищить його конкурентоздатність, якість надаваних послуг, що позитивно 

вплине на імідж підприємства готельного бізнесу, збільшуючи потік постійних 

клієнтів, що відповідно гарантує отримання прибутку підприємством. 

Традиційні готелі, комфортні та затишні, придатні для звичного відпочинку, 

потрохи відходять у минуле, без застосування інноваційних технологій 

практично неможливе існування готелю взагалі. Стратегію інновацій можна 

розглядати як комплекс взаємопов’язаних заходів інвестиційного характеру, 

спрямованих на комерційне застосування науково-технічних розробок, 

освоєння нових видів послуг, упровадження новітніх технологій. 

5. Стратегія аутсорсингу дуже важлива на теперішньому ринку готельних 

послуг. Аутсорсинг – це передача неосновних функцій підприємства й усіх з 

ними активів в управління професійному підряднику (аутсорсеру) [6, с. 304]. 

Готелі переважно почи-нають використовувати схеми аутсорсингу, у першу 

чергу, з ІТ-аутсорсингу, а це: web-хостинг, забезпечення різних видів – internet-

послуг, web-дизайн, розробка, упровадження й підтримка інформаційних 

систем. Це звичайно важливо, проте необхідно ще використовувати аутсорсинг 

бізнес-процесів, управління проектами, аутсорсинг у сфері послуг тощо. 

6. Стратегія конкуренції готелів, які знають своє місце на ринку, 

сконцентрована на пошуку та захопленні тих місць на ринку, що не викликають 

зацікавлення чи тимчасово не зайняті сильнішими конкурентами. Стратегія 

конкуренції компанії містить у собі підходи до бізнесу й ініціативи, що вона 

використовує для залучення клієнтів, ведення конкурентної боротьби та 

зміцнення своєї позиції на ринку [5, с. 279]. Для того, щоб успішно вести бізнес 

у цих незайнятих нішах ринку, готель повинен мати дуже строгу спеціалізацію, 

уважно вивчати свою нішу на ринку, розвиватися тільки в межах допустимих 

темпів зростання, мати сильного керівника. 

7. Стратегія маркетингу готельного бізнесу – це формування цілей, 

досягнення їх і розв’язання задач готельного бізнесу щодо кожного окремого 

готельно-господарського продукту, з кожного окремого ринку на певний період 
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[8, с.214]. Зазначена стратегія передбачає, що готель, залежно від ситуації, має 

кілька варіантів дій: проникнення на новий готельний ринок; розвиток нового 

готельного ринку; розробка нових готельних продуктів; диверсифікація 

готельного продукту до даного готельного ринку й споживача. Завжди при 

плануванні маркетингової стратегії підприємствам готельного бізнесу 

доводиться вирішувати комплексну задачу, метою якої є повне охоплення 

ринку з найменшими витратами. 

8. Стратегія маркетингу персоналу готелю полягає в особливому ставленні 

до власного персоналу з боку готелю. При цьому кожен працівник готелю 

розглядається як безпосередній споживач послуг готелю. Цією стратегією 

передбачено, що підприємства готельного господарства є інструментом 

залучення працівника. 

9. Стратегія бенчмаркінгу для підприємств готельного бізнесу має важливе 

значення. Бенчмаркінг розвиває аналіз конкурентоздатності, що обмежується 

вивченням конкурентів їхньої продукції, витрат і технологій, характеристик, 

економічних і фінансових показників, відносин із клієнтами й 

постачальниками. Усе це необхідно для пошуку найбільш вигідної продукції 

для підприємства. Аналіз конкурентоздатності дозволяє виявити розходження 

між конкурентами, але це не пояснює, як ці розходження перебороти й 

завоювати найкращі позиції в бізнесі [7]. Під час проведення бенчмаркінгу 

досліджується краща практика не лише прямих конкурентів, а й представників 

з інших сфер [3, с. 41; 4, с. 26]. 

Відповідно, маркетингові стратегії необхідно розглядати залежно від: 

− терміну їх реалізації; 

− позиції, що фірма займає на ринку; 

− за станом ринкового попиту; 

− загальноекономічного стану фірми та її маркетингових 

− спрямувань; 

− співвідношення відносної ринкової частки фірми та темпу росту її 

ринку збуту (за матрицею Бостонської консалтингової групи (матриця БКГ); 

− методу обрання цільового ринку; 
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Таким чином, у сучасних ринкових умовах головною метою  

підприємства готельної індустрії є досягнення конкурентних переваг у 

довгостроковому періоді, які нададуть високу норму прибутку та стабільне 

економічне зростання. Розвиток ринкових відносин в Україні, отримання 

підприємствами готельної індустрії, що надають конкурентоспроможні 

послуги, права виходу на готельний ринок вимагають постійного 

вдосконалення підходів до стратегічного управління. Отримані результати 

можуть бути впроваджені в діяльність підприємств готельного бізнесу, а також 

покладені в основу розв’язання проблеми оптимізації ефективності 

стратегічного планування комплексу різноманітних заходів для інноваційних 

послуг готелів. 
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ПРОЕКТУВАННЯ ТУРИСТСЬКО-РЕКРЕАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ В 

ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ 

У статті розглянуті питання розвитку туристсько-рекреаційного напряму у 

Чернівецькій області. Досліджено туристичні ресурси, інфраструктуру, 

матеріально-технічну базу області для потреб розвитку туризму. Визначено 

роль туристсько-рекреаційного напряму як одного з факторів, який може 

сприятливо вплинути на соціально-економічний розвиток Чернівецької області. 

Проаналізовано стан розвитку туристського напрямку, зокрема: спортивно-

оздоровчого туризму, досліджено спортивно-оздоровчі споруди, дитячі 

оздоровчі заклади, розвиток дитячо-юнацького туризму, виїзного, сільського та 

зеленого туризму. 

Ключові слова: туристсько-рекреаційний напрям, туристичні ресурси, 

спортивно-оздоровчий туризм, дитячий туризм, сільський туризм, зелений 

туризм, виїзний туризм. 

Постановка проблеми. Окреслюється проблема пошуку шляхів 

ефективного використання туристично-рекреаційного напряму та 

вдосконалення галузевої структури регіонального господарства, розвиток якого 

може сприятливо вплинути на спеціально-економічний розвиток Чернівецької 

області, а також сприяти встановленню нового позитивного іміджу Україні на 

світовому ринку  послуг. Значна увага приділяється оздоровчо-спортивній 

діяльності, так як вона є однією з найдоступніших і наймасовіших форм 

рекреації. Її роль постійно зростає через зменшення рухливості та активності 

людини. Тому цей вид туризму вирішує актуальну проблему, яка дедалі 

загострюється. Сільський зелений туризм – це перспективний напрям у 

туристичній галузі, що відкриває можливості для вирішення ряду проблем 

розвитку сільських територій у Чернівецькій області, тому дослідження його 
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сучасного стану та організаційних форм, виявлення проблем та формування 

заходів для  їх вирішення є актуальними і потребують поглиблених і наукових 

досліджень у даному напрямі. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Туризм в Чернівецькій області, як 

об'єкт досліджень, постійно знаходиться в центрі уваги економічної та 

економіко-географічної науки. Найбільш системно проблеми розвитку  

проектування туристично-рекреаційного напряму розглядаються в географічно-

економічному аспекті, який передбачає дослідження поняття, структури, 

особливостей, територіальній локації туристичних ресурсів (М.В. Багров,  

Ю.А. Веденій, О.В. Гідбут, М.Г. Ігнатенко, В.С. Преображенський,  

В.П. Руденко, І.Т. Твердохлєбов); особливостей розвитку територіально-

рекреаційних систем (комплексів) (М.І. Долішній, В. К. Євдокименко,  

Л.М. Корецький, І.В. Смаль, Н.Ю. Недашківська, М.С. Нудельман, М.Ф. Пістун, 

Д.М. Стеченко, О.І.. Шаблій); туристичної місткості та природно-туристичного 

потенціалу території   (М.І. Долішній, С.О. Кошовий, М.Г. Ігнатенко,  

В.П. Руденко, М.П. Крачило, С.А. Генсірук, М.С. Нижник, Ю.М. Лобанов,  

І.Д. Родічкин, Є.А. Котляров.) Дослідженням оздоровчих комплексів у регіоні 

значну увагу приділяють працям В.А. Барановського (1993), В.М. Пащенка 

(1994), П.Г. Шищенка (1999),   спортивно-оздоровчому туризму в Чернівецькій 

області присвячені ппаці: Є. Г. Гриневич, І. М. Школа, В.С. Григорків,  

В. Ф. Кифяк та ін. Питання сутності та значення сільського зеленого туризму і 

його різновидів, факторів розвитку стали предметом наукових досліджень 

вітчизняних науковців: В. Васильєва, П. Горішевського, Ю. Губені, Ю. Зінька, 

С. Мельниченко, І. Прокопи, М. Рутинського, Т. Ткаченко, М. Товта та ін. 

Мета статті. Проаналізувати стан туристсько-рекреаційного напряму в 

Чернівецькій області, виявити існуючі проблеми та можливі шляхи їх 

вирішення, дослідити перспективи розвитку туризму та визначити пріоритетні 

напрями їх реалізації. Розкрити основні питання функціонування спортивно-

оздоровчого туризму в Чернівецькій області, визначення пріоритетів його 

подальшого розвитку. Оцінити стан розвитку зеленого, сільського туризму в 

Чернівецькій області та виявити проблеми його удосконалення. 



249 

Виклад основного матеріалу дослідження. Згідно з Концепцією соціально-

економічного розвитку Чернівецької області на 2008-2015 роки, туристична 

галузь краю, поряд з поглибленою переробкою сільськогосподарської 

продукції, визначена одним з пріоритетів у розвитку економіки області. З 

огляду на вище зазначене, а також на існуючий рекреаційний потенціал регіону, 

Чернівецький міський голова видав розпорядження від 13.12.2010 р.   № 290-р 

«Про створення робочої групи з розробки Програми розвитку туризму в місті 

Чернівцях на 2011-2012 роки», що сприяло перетворенню туристичної  

галузі краю в одну з основних бюджетонаповнюючих складових 

народногосподарського комплексу області і держави [5]. 

Туризм, як вид економічної діяльності, посідає особливе місце в економіці  

Чернівецької області. Маючи вигідне геополітичне розташування, область 

володіє значним рекреаційним потенціалом: сприятливими кліматичними 

умовами, культурною спадщиною, туристичною індустрією, яка розвивається. 

Станом на 01.01.2015 року туристичні послуги надаються 108 суб’єктами 

господарювання – ліцензіатами, у тому числі 77 турагентами та 31 

туроператором, з них одним туроператором внутрішнього та в’їзного туризму. 

Дослідивши дані туристичних потоків та динаміку змін основних 

показників за 2006-2015 рр. можна зробити висновки, що з 2006 року по 2010 

рік зберігалася тенденція стабільного зростання загальної кількості туристів та 

обсягів туристичних послуг. За 2013-2014 роки – значне зменшення по всіх 

показниках туристичної діяльності, окрім обсягу наданих послуг та платежів до 

бюджету. Це пов’язано, на мою думку, із наслідками світової фінансової кризи. 

Кількість іноземних туристів скоротилась проти 2014 року на третину (27%). 

Зміни кількості внутрішніх вітчизняних  та  іноземних туристів протягом 2006-

2015 років, згідно статистичної форми звітності 1-Тур наступні: 2006/2007 рр. – 

зниження 1% / приріст 23%; 2008/2009 рр. – приріст 5% / 52%; 2010/2011 рр. – 

приріст 2% / 3%; 2012/2013 рр. – приріст 2% / зниження 16%; 2014/2015 рр. – 

зниження 11% / 13% [4]. 
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Основною метою подорожей для усіх категорій туристів залишається 

дозвілля, відпочинок та спортивно-оздоровчий туризм, який складав 70,5% від 

загальної кількості туристів у 2015 році [2, с. 8]. 

Чернівецька область – одна з небагатьох в Україні, яка має багату 

архітектурно-містобудівну спадщину, різноманітну в етнічному, історичному, 

стилістичному, типологічному аспектах. Тут поєднуються живописні гірські 

ландшафти та мальовничі ліси передгір’я, численні річки й джерела 

лікувальних мінеральних вод, заворожуєкраса лісів і гірських лук, багатих на 

мисливську фауну, гриби та ягоди. Не можуть непричарувати зразки 

архітектури, традиційного народного будівництва й ужитковогомистецтва – 

живі носії своєрідності буковинського фольклору. Про це яскраво свідчить і 

присутність на теренах області 314 об’єктів різних категорій природно-

заповідногофонду, які займають понад 600000 га, або більше 7% території 

Чернівецької області [3].За цим показником край входить до чільної п’ятірки 

найзаповітніших областей України. В області нараховується 112 об’єктів 

архітектури й містобудування, яківнесені до переліку загальнонаціональної 

спадщини, та понад 800 об’єктів місцевогозначення. 

З метою залучення туристичних потоків проводять культурно-мистецькі 

заходи,серед яких Міжнародний фольклорний фестиваль «Буковинські 

зустрічі» за участю делегацій та колективів європейських країн, ювілейний 

Всеукраїнський фестивальсучасної пісні та популярної музики «Червона рута», 

фольклорно-етнографічне свято «Ой, ти наша Купайлочка», щорічний 

фестиваль юних талантів «Місто моє казкове»,новорічно-різдвяні заходи тощо. 

На базіобласного музею народної архітектури тапобуту діє комплекс 

«Буковинське село». 

Стосовно спортивно-оздоровчого туризму ( далі – СОТ) слід зазначити, що 

він має свої характерні особливості:  є найбільш доступною і масовою формою 

активного відпочинку, пізнання і вивчення навколишнього світу. Мандруючи 

далекими і близькими дорогами,ми пізнаємо красу рідної природи, 

знайомимося з її багатствами, історичними і культурними пам'ятками. 
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Активна форма пересування на чистій або умовно чистій в екологічному 

плані території з гарними краєвидами дає великий оздоровчий ефект. Людина 

відпочиває не лише тілом, а й душею [1, с.123]. СОТ ще й загартовує, розвиває 

витривалість, силу, спритність, виховує мужність, наполегливість,  колективізм. 

Мандрівки сприяють гармонійному розвитку людини, підвищують рівень її 

загальної і спеціальної фізичної підготовки, збагачують емоційно,розвивають 

морально-вольові якості, допомагають підтримувати високу працездатність, 

творчу активність. 

Головними завданнями СОТ є залучення громадян до корисного і 

раціонального використання вільного часу, забезпечення оптимального 

використання і збереження туристських ресурсів, турбота про особисту безпеку 

туристів, захист їх прав, інтересів, майна. 

В регіоні добре розвиваються більшість видів спортивного туризму. 

Найбільш популярними є пішохідний, гірськолижний, водний, велосипедний. 

Також у Чернівецький області є можливості для розвитку спелеотуризму. 

Висновки. Отже, сьогодні розвиток туристсько-рекреаційного потенціалу в 

Чернівецької області знаходиться на етапі, коли необхідно активізувати 

дослідження традиційних і нових сегментів ринку, попиту споживачів, 

інформаційних технологій та управлінських методик. Ефективне 

функціонування цієї сфери потребує точних статистичних даних, глибоких 

досліджень, якісного менеджменту на основі принципів стійкого розвитку. 

Зростання показників розвитку туризму значною мірою залежить від стану 

безпеки та захисту туристів (туристам необхідно надавати точні дані щодо 

стану безпеки в туристичних регіонах). Також потрібно здійснювати подальше 

спрощення адміністративних та податкових обмежень у сфері туризму. За 

такого підходу розвиток туризму стимулюватиме розвиток багатьох галузей, 

безпосередньо з ним пов'язаних. Саме тому туризм повинен поступово зайняти 

вагоме місце в економічній структурі Буковини. З урахуванням того, що 

рекреаційно-туристичний потенціал Чернівецької області достатньо високий в 

абсолютних та відносних показниках порівняно з іншими областями, проте його 
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не використовують повною мірою, то максимальне використання призведе до 

оптимізації становлення та потенційного розвитку туристичного напряму. Це 

відбуватиметься через призму розвитку таких видів туризму як спортивно-

оздоровчий, сільський зелений, пізнавальний. 
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Дана стаття присвячена аналізу сучасного стану курортної та туристичної 

сфер Запорізького регіону. Визначено проблеми та запропоновано можливі 

напрями забезпечення розвитку курортно-туристичної сфери.  

Ключові слова: курортно-туристична діяльність, аналіз, розвиток, 

туристичні послуги, потенціал, Запорізька область 

Туризм на Запоріжжі є надзвичайно важливим фактором, розвиток якого 

сприяє економічній стабільності регіону, його інвестиційній привабливості та 

перспективі розвитку в загальнодержавному вимірі. Розвиток туризму істотно 
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впливає на такі сектори економіки, як транспорт, торгівля, зв’язок, будівництво, 

сільське господарство, виробництво товарів широкого вжитку. Туризм 

виходить за межі традиційного уявлення про нього як про явище, яке пов’язане 

тільки з відпочинком, то ефект від нього має розглядатись з точки зору попиту 

особливого типу споживача, а не з точки зору пропозиції. Туризм неможливо 

зводити лише до виробництва послуг, оскільки цей вид діяльності визначається 

не стільки характером послуги, що виробляється, скільки особливостями й 

кількістю споживачів туристичного продукту. Таким чином, ефект у 

туристичній індустрії залежить від кінцевого споживання будь-якого її 

продукту, що більшою мірою залежить від споживача й меншою – від типу 

продукту [4]. 

Дослідженнями в області туристичної діяльності займаються такі науковці, 

як С. М. Биржаков, Г. О. Ворошилова, В. В. Гловацька, Л. Гонтажевська,  

А. Ю. Єременко, О. Камушков, О. О. Колесник, О. О. Косинець,  

М. М. Костриця, М. І. Лепкий, І. Г. Павленко, І. Скавронська та ін.  

Концентрують увагу у дослідженнях на регіональних проблемах 

туристичного бізнесу І. М. Школа, Т. М. Ореховська, Д. М. Стеченко,  

В. Ф. Кифяк, О. П. Корольчук, М. П. Мальська, О. В. Мельник, Н. В. 

Мельнікова.  

Метою статті є обґрунтування напрямів забезпечення розвитку курортно-

туристичної сфери Запорізької області. 

Курортно-туристичний бізнес – одна з найприбутковіших галузей індустрії 

відпочинку. Туризм цілком справедливо виступає стратегічною сферою 

регіонального розвитку Запорізької області, що регламентовано у низці 

нормативно-правових документів. У «Державній стратегії регіонального 

розвитку Запорізької області на період до 2015 року» одним із пріоритетних 

напрямів є розвиток курортно-рекреаційної сфери. Основною метою у 

«Програмі розвитку рекреаційно-курортного комплексу та туризму в 

Запорізькій області на 2011–2015 роки» є створення конкурентоспроможного 

туристичного продукту, який має максимально задовольнити потреби 
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вітчизняних та іноземних туристів за умови збереження історико-культурних, 

природних, рекреаційних та лікувальних ресурсів [2]. 

Запорізька область, розташована у південно-східній частині України на 

чорноземах степової зони, окрім потужного промислово-енергетичного 

потенціалу, має достатньо цінні природні та історико-культурні ресурси для 

сталого розвитку туристичної та курортно-рекреаційної сфери. Південь області 

омивається водами Азовського моря, берегова лінія якого в межах області 

складає понад 300 км. Акваторія Дніпра, залишки колишніх плавнів 

історичного Великого лугу є стабілізуючим рекреаційним фактором 

індустріального осередку регіону. Сприятливий клімат, чудові прибережні 

пейзажі Дніпра, джерела мінеральної води і лікувальні грязі, ласкаве, тепле 

Азовське море приваблюють туристів.  

Верховною Радою України 11.01.2005 прийнято Закон України «Про 

оголошення лікувально-оздоровчої місцевості м. Бердянськ Запорізької області 

курортом державного значення» [1]. 

В області перебуває на обліку близько 8 тис. об’єктів історико-культурного 

надбання, найбільш туристично привабливими із них є [3]:  

1) Острів Хортиця – унікальна комплексна історико-культурна та природна 

пам’ятка, що охоплює період від мезоліту до ХХ століття, всесвітньо відома як 

колиска Запорозького козацтва та осередок першої в світі демократичної 

республіки.  

2) Державний історико-археологічний заповідник «Кам’яна Могила» 

(Мелітопольський район) – на території 15 га заповідника знаходиться пісковий 

пагорб площею 3 га, який є унікальною пам’яткою стародавньої історії та 

культури. У гротах та печерах цього пагорба, яких на сьогодні відкрито 60, 

було знайдено петрогліфічні комплекси – унікальні зразки первісного 

мистецтва віком до 14 млн. років.  

3) Історико-архітектурний заповідник «Садиба Попова» (Василівський 

район) – диво містобудування, музей замкової архітектури пізнього 

класицизму, побудований у 1884 році. Аналогів високоякісного мурування стін 
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із цегли, за свідченнями фахівців, немає ні в Україні, ні у країнах СНД, ні 

взагалі в Європі.  

4) Заповідник «Кам’яні Могили» (Розівський район). Його площа складає 

близько 400 га, з них 300 га у складі Донецької області і 100 га в Запорізькій. 

Зараз він є одним із чотирьох відділів Українського державного степового 

природного заповідника, який підпорядкований Президії НАН України. Район 

урочища «Кам’яні Могили» у геологічному, біологічному, художньо-

емоційному та історичному аспектах є водночас унікальним і 

репрезентативним. Станом на 2010 рік у Запорізькій області знаходиться 541 

санаторно-курортний та оздоровчий заклад – це санаторії, санаторії-

профілакторії, будинки і бази відпочинку, дитячі оздоровчі установи, загальна 

кількість ліжок у яких складає близько 46,2 тис.  

Але, на жаль, у зв’язку з економічною кризою ситуація в санаторно-

курортній галузі різко погіршилася. За роки незалежності України санаторно-

курортній системі практично не приділялася увага з боку держави. Відсутність 

бюджетного фінансування призвела до згортання ряду державних програм 

(санаторно-курортне лікування хворих на туберкульоз, травматична хвороба 

спинного мозку, післяінфарктних хворих і т. д.). 

Усі спеціалізовані санаторії перейшли, в основному, на сезонний характер 

роботи, при цьому багато з них згорнули свої лікувальні бази і почали 

переходити в розряд закладів відпочинку з низьким рівнем сервісного 

обслуговування. Через відсутність контролю почали з’являтися нові заклади 

(бази відпочинку з лікуванням, центри здоров’я і т. д.), що мають слабку 

медичну базу і некваліфікований персонал. Також впливає на розвиток 

санаторно-курортного комплексу Запорізької області слабкість системи 

законодавчого забезпечення сфери курортної діяльності. Особливо гостро 

стоять проблеми власності й оподаткування [3]. 

Пріоритетними напрямами розвитку туристичної галузі Запоріжжя у 

довгостроковій стратегічній перспективі визначаються:  

− пізнавальний туризм, основою якого є історична унікальність розвитку 

та етнокультурна багатоманітність Запоріжжя; 
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− подієвий туризм, що передбачає організацію та проведення щорічно 

кількох заходів національного і міжнародного рівнів розважального та 

спортивного спрямування; 

− промисловий (індустріальний) туризм, орієнтований на ефективне 

використання специфічної індустріальної спадщини Запоріжжя, а також на 

галузі промисловості, що історично сформувались як основа сучасної 

економіки міста; 

− діловий туризм, який надає можливість пропонувати комплексні 

інноваційні туристичні продукти, зокрема, у сфері новітніх технологій, інших 

передових галузях виробництва товарів і послуг, науково-дослідницькій 

діяльності. 

Потреби мешканців міста у змістовному проведенні дозвілля 

задовольняються також за рахунок сприяння розвитку екологічного 

(«зеленого») туризму, спортивно-оздоровчого, пішохідного і велотуризму, 

якісної організації та проведення на високому рівні міських святкових заходів, 

підтримки локальних ініціатив щодо розвитку туризму та рекреаційно-

оздоровчої сфери міста.  

Пріоритетність розвитку туристичної галузі міста вимагає врахування 

специфічних потреб і вимог в інших програмах і проектах розвитку (так, 

збереження архітектурної, просторової і природної унікальності Запоріжжя 

потребує обов’язкового залучення фахівців у галузі туризму, культури, екології 

до участі у робочих групах з розробки всіх галузевих програм, проектів, заходів 

тощо). 

Проведений аналіз сучасного стану розвитку курортно-туристичної сфери 

в Запорізькій області доводить, що потенціал курортних закладів та 

туристичної діяльності використовується неефективно, тому доцільне 

удосконалення діяльності курортно-туристичної сфери регіону через: 

− створення цілісної системи державного управління туризмом і 

курортами в області;  
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− збільшення темпів зростання обсягів інвестицій у розвиток матеріальної 

бази туризму області; 

− покращення стану туристичної, сервісної та інформаційної 

інфраструктури курортних зон області; 

− збалансування соціальної та економічної ефективності використання 

рекреаційних ресурсів та необхідності їх збереження; 

− підвищення забезпеченості туристичної і курортної галузі 

висококваліфікованими спеціалістами; 

− удосконалення бази даних стосовно об’єктів туристичної та курортної 

сфери; 

− збільшення темпів процесів модернізації застарілої курортно-

рекреаційної та туристичної інфраструктури та залучення інвестицій в їх 

розвиток; 

− оптимізацію оподаткування курортно-туристичної діяльності, що 

сприятиме підвищенню дохідної частини бюджету; 

− підвищення рівня маркетингових досліджень у сфері туристично-

екскурсійної та санаторно-курортної діяльності, посилення інформаційно-

рекламного забезпечення на внутрішньому і, особливо, на зовнішньому ринках. 

Отже, Запорізька область, маючи такий туристично-рекреаційний 

потенціал, повинна виходити на світовий ринок туризму, тим самим залучати 

іноземних туристів та інвесторів. Розвиток курортно-туристичної сфери в 

регіоні призведе до збільшення доходів, що надходять в регіональні і місцеві 

бюджети і тим самим покращать рівень життя населення. Крім того, це 

позитивно позначиться на зростанні попиту на продукцію місцевої 

промисловості, збільшенні об’єктів туризму, стану кон’юнктури у будівництві 

та інфраструктури в регіоні, дозволить вирішувати проблеми зайнятості й 

екології. 
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ЗАХИСТ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ В ІНТЕРНЕТ-ТОРГІВЛІ 

Проаналізовано правову природу та зміст захисту прав споживачів в 

Інтернет-торгівлі. Розглядаються основні норми, що мають бути дотримані 

підприємцями, які здійснюють реалізацію товарів та послуг в інтернеті. 

Ключові слова: захист прав споживачів, Інтернет-торгівля, права споживачів 

в Інтернет-торгівлі, інтернет-магазин. 

Сьогодні Інтернет-торгівля реально конкурує з позамережевою торгівлею, 

і в деяких аспектах, Інтернет випереджає традиційні магазини. Проте довіра 

споживачів завойовується такими магазинами повільно – українці ще бояться 

замовляти товар, «не помацавши» його перед покупкою. А багато хто 

переконаний, що не можливо обрати якісний товар, побачивши його лише на 

фото з інтернет-сторінки. Тим не менше, кількість прихильників “віртуальних” 

магазинів в Україні зростає. 

Умови, які пропонують користувачеві послуг Інтернет-торгівлі в Україні, 

нерідко ігнорують норми законів. Навіть у найкращих магазинах всіляко 

намагаються зменшити кількість прав споживача. Тим більше в сфері 

електронної торгівлі, яка безперечно зручна, але піддається набагато меншому 

контролю з боку держави. Тому дуже актуальним є питання порушення прав 

споживачів у цій галузі, в першу чергу, через недосконалість правового 

регулювання. 
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Метою статті є аналіз законодавчого регулювання захисту прав споживачів 

Інтернет-торгівлі з метою виявлення прогалин та надання пропозицій 

удосконалення. 

 Дослідження у сфері захисту прав споживачів проводили: Л. М. Іваненко, 

О. В. Зверєва, М. М. Кузьміна, О. П. Письменна, А. С. Міхалєв, Т. О. Кагал,  

Г. А. Осетинська, С. А. Косінов, О. П. Письменна, А. В. Рабінович та інші. Тим 

не менше, існує необхідність подальшого дослідження проблема захисту прав 

споживачів в Інтернет-торгівлі. 

У вітчизняній практиці, серед частих порушень з боку підприємців 

Інтернет-торгівлі можна виділити наступні: відсутність інформації про 

продавця та інформації про порядок подання претензій в разі їх виникнення; 

відмова забезпечити заміну або гарантійний ремонт товару; відмова у 

поверненні грошових коштів за товар неналежної якості; невідповідність товару 

до вимог нормативних актів; невідповідність документів, що супроводжують 

товар; зміна ціни товару під час його доставки тощо. Саме тому питання 

захисту прав споживачів у сфері електронної торгівлі набуває важливого 

значення. Аналіз скарг споживачів, які звернулися до ВГО «Союз споживачів 

України», свідчить про те, що переважна більшість звернень стосується 

порушення прав споживачів саме Інтернет-магазинами [5]. 

На сьогодні до сих пір немає спеціального законодавчого акту «Про 

електронну комерцію», який би врегулював всі питання та проблеми, пов’язані 

з торгівлею в мережі Інтернет, в тому числі і захист прав споживачів. Проте це 

не означає, що електронна торгівля може здійснюватися поза правового поля. 

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України у листі № 3502–

05/43517–14 від 19.11.2012 року роз’яснює, що суб’єкти господарювання, які 

здійснюють торгівлю за допомогою мережі Інтернет, повинні керуватися 

вимогами Правил продажу товарів на замовлення та поза торговельними або 

офісними приміщеннями [10]. Крім того, Інтернет торгівля цілком підпадає під 

дію Цивільного кодексу України, а також Закону України «Про захист прав 

споживачів». 
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На перший погляд Інтернет-магазин мало чим відрізняється від 

традиційної торговельної точки. Замість торгового залу у такого магазину є 

сайт, на якому розміщені каталог товарів, прайс-листи, контакти продавця. Всі 

товари знаходяться на складі, з якого покупець або сам їх забирає, або замовляє 

доставку поштою / кур'єром. Договір купівлі-продажу оформляється шляхом 

оформлення замовлення і виставлення рахунку, який може бути сплачений по-

різному: післяплатою, готівкою на складі продавця або кур'єру, за допомогою 

розрахункової картки покупця або електронних грошей. Виходячи з цього, 

можна зробити однозначний висновок, що електронну торгівлю цілком можна 

віднести до продажу товарів на замовлення, яка має деякі особливості, 

закріплені в Правилах продажу товарів на замовлення та поза торговельними 

або офісними приміщеннями, затверджених наказом Мінекономіки № 103 від 

19.04.2007 (далі – Правила № 103) [10]. Якщо керуватися цим документом, 

Інтернет-торгівля має всі характерні ознаки продажу товарів на замовлення, 

оскільки в даному випадку споживач укладає договір купівлі-продажу товарів 

із продавцем на відстані за допомогою засобів дистанційного зв'язку або 

здійснює їх попереднє замовлення безпосередньо в продавця. До засобів 

дистанційного зв'язку в цьому контексті п. 1.2. Правил № 103 відносить 

телекомунікаційні мережі, поштовий зв'язок, телебачення, інформаційні 

мережі, зокрема Інтернет, які можуть використовуватися для укладення 

договорів на відстані [8]. 

Такий спосіб укладання договору має значні переваги порівняно зі 

звичайною торгівлею, коли необхідно ходити по магазинах. Ці переваги 

полягають у наданні максимального об’єму інформації через Інтернет; 

проведенні з мінімальними зусиллями порівняльного аналізу характеристик 

товару та цін, які пропонуються у різних Інтернет-магазинах; оплати товару без 

відвідування традиційного магазину [9]. 

Значна частина населення України не використовує такий спосіб при 

укладанні договору купівлі-продажу. Причини цього різноманітні і не останнє 

місце серед них посідає як недовіра до Інтернет-магазину, побоювання, що 
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замовлений та оплачений товар не буде вислано, або прийде не той товар, що 

замовлявся, або у разі виникнення якихось проблем їх не можливо буде 

вирішити через даний Інтернет-магазин [2], одним словом – невпевненість у 

безпеці Інтернет-торгівлі. Практика показує, що випадки, згадані вище, дійсно 

існують. Причому доволі часто буває складно розшукати продавця. Який не 

вказує на своєму сайті ні адреси, ні телефону [4]. На сайті магазину може бути 

також невірно вказана інформація про товар, внаслідок чого споживач придбає 

не ту продукцію, яка йому потрібно. Якщо ж продавця вдалося розшукати, то 

складно буде довести наявність правовідносин із ним. Тому, є велика 

ймовірність порушення прав споживачів при укладенні таких угод. 

Зазвичай покупцем в інтернет-магазині найчастіше виступає фізична 

особа, відповідно практично всі відносини в цій сфері підпадають під дію норм 

Цивільного кодексу і закону «Про захист прав споживачів». Це означає, що, 

згідно з частинами 2 і 3 статті 13 названого закону, перед укладенням договору 

на відстані продавець (виконавець) повинен надати споживачеві інформацію 

про найменування продавця (виконавця), його місцезнаходження та порядок 

прийому претензій; основні характеристики продукції; ціну, включаючи плату 

за доставку, та умови оплати; гарантійні зобов’язання та інші послуги, 

пов’язані з утриманням чи ремонтом продукції; інші умови поставки або 

виконання договору; мінімальну тривалість договору, якщо він передбачає 

періодичні поставки; вартості телекомунікаційних послуг, якщо вона 

відрізняється від граничного тарифу; період прийому пропозицій; порядок 

розірвання договору. Ця інформація повинна бути надана в письмовому (в т. ч. 

електронному) вигляді [7]. 

Споживач не має права розірвати укладений на відстані договір, зокрема 

якщо [6]: 

1) надання послуги або поставка товару електронними засобами зв’язку за 

згодою споживача відбулися до закінчення строку розірвання договору, 

визначеного у частині четвертій цієї статті, про що споживачеві було 

повідомлено у підтвердженій інформації; 
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2) ціна товару або послуги залежить від котирувань на фінансовому ринку, 

тобто поза контролем продавця; 

3) договір стосується виготовлення або переробки товару на замовлення 

споживача, тобто якщо товар не може бути проданий іншим особам або може 

бути проданий лише з істотними фінансовими втратами для продавця 

(виконавця); 

4) споживач відкрив аудіо- чи відеокасету або носій комп’ютерного 

забезпечення, які постачаються запечатаними; 

5) договір стосується доставки періодичних видань; 

6) договір стосується лотерей чи інших азартних ігор. 

Як зазначалось вище, на споживачів Інтернет-послуг чи товарів, як і на 

споживачів інших сфер комерції поширюється і норма Закону України «Про 

захист прав споживачів». Відтак можна стверджувати те, що споживачі при 

придбанні продукції в Інтернет-магазині, відповідно до статті 8 цього закону «у 

разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку недоліків 

споживач, в порядку та у строки, що встановлені законодавством, мають право 

вимагати»: пропорційного зменшення ціни; безоплатного усунення недоліків 

товару в розумний строк; відшкодування витрат на усунення недоліків товару 

[11]. 

На сьогодні в Україні будь-який конфлікт, що виник між продавцем і 

покупцем, який придбав товар або послугу в інтернеті, можна вирішити трьома 

способами [12]. 

Перший варіант, коли витрачена сума невелика і покупець не сильно 

жалкує за її втратою. В даному випадку покупцеві пропонується в першу чергу 

змиритися з даремно витраченими грошима (адже далі тоді легше буде діяти), 

отримавши моральне задоволення від розміщення гнівних відгуків на сайті 

продавця і різних форумах. Крім цього, потрібно написати скаргу на ім’я 

керівництва магазину. Адже, якщо інтернет-магазин в Україні молодий, то для 

нього імідж компанії та відгуки відіграють неабияку роль, і такий захід може 

серйозно посприяти активним компенсаційним діям продавця. 
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Другий варіант може стати актуальним для тих, хто хоче і може зібрати 

докази того, що продавець не правий. З такими доказами потрібно звернутися 

до місцевої Служби з питань безпеки харчової продукції та захисту прав 

споживачів у області місцезнаходження покупця (Держспоживслужба) зі 

скаргою на дії інтернет-магазину. Служба уповноважена здійснювати 

державний контроль за додержанням законодавства про захист прав споживачів 

та державний ринковий нагляд за підприємствами і вона може посприяти 

вирішенню таких проблем. 

Третій варіант – суд, до якого слід звернутися, зібравши в купу всі 

документи і докази, що свідчать про недобросовісність і незаконність дій 

інтернет-магазину. Беззаперечним виступає той факт, що клієнти Інтернет-

магазинів мають можливість захистити свої права у суді шляхом надсилання 

скарг до територіального управління захисту прав споживачів і до прокуратури.  

Однак для цього потрібно мати достатньо інформації про продавця товару. Без 

гарної доказової бази судовий розгляд може затягнутися на місяці, а то і роки. 

Для того, щоб в руках мати хоч якісь «козирі», потрібно обов’язково 

підписувати договір перед тим, як придбати у того або іншого онлайн-продавця 

дорогий товар або послугу. Якщо останній під всілякими приводами 

намагається зам’яти цей момент, ризикувати не варто.  

Купуючи товари в через Інтернет, потрібно: уважно вивчати інформацію 

про товар і послуги, місцезнаходження продавця; вимагати та зберігати чеки й 

інші документи, що підтверджують факт покупки; перевірити чи зазначені в 

чеку назва товару, сума, продавець, його адреса й ідентифікаційний код 

(більшість Інтернет-продавців зареєстровані як фізичні особи – підприємці); 

звіряти інформацію на чеку й гарантійному талоні на відповідність печаток, 

перевіряти правильність заповнення гарантійного талону [9]. 

Для захисту своїх прав як споживачів у мережі Інтернет можна керуватися 

таким порадами [1, 9]: 

1) Бажано намагатись оплачувати Інтернет-товари кредитними картками. 

Кредитні картки пропонують більш досконалий захист від несанкціонованих 
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покупок. Поширений метод захисту грошей на картковому рахунку від 

Інтернет-шахраїв – це встановлення ліміту на розрахунки карткою в Інтернеті. 

2) Потрібно зберігати квитанції та чеки після покупки. Адже навіть якщо 

ви стали жертвою Інтернет-шахрая, свої права відстояти можна. 

3) Необхідно завжди перевіряти надійнисть Інтернет–магазину. 

4) Обираючи магазин, в якому можна придбати обраний товар, необхідно 

звертати увагу на те, чи вказана на сайті адреса магазину. Адже якщо є лише 

телефон магазину, знайти продавця буде майже нереально. 

5) Якщо ж вже визначено товар, варто подзвонити в інтернет-магазин та 

поцікавитися, чи є на продукт гарантія. 

В Україні купівля товарів через інтернет пов’язана з багатьма ризиками 

через недосконалість законодавства. на сьогодні купівля товарів через 

інтернет– це трохи лотерея для українців. Добре, якщо ви придбали якісний 

товар та користуєтеся ним. А ось якщо інтернет-магазин продав неякісний 

товар та необхідно розбиратися за гарантіями, зазвичай немає з ким 

розбиратися. Негативним фактором є відсутній чіткий та прозорий механізм 

захисту прав споживачів, наприклад, складність викликає проведення судової 

експертизи при доказуванні недоліків придбаного товару. Має бути розроблено 

спеціальний закон «Про електронну торгівлю», який би врегулював всі 

питання, пов’язані з торгівлею в мережі Інтернет, і передусім встановити 

налагоджений механізм захисту прав споживачів. 
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КОНКУРЕНТНЕ ПРАВО В СИСТЕМІ ПРАВА УКРАЇНИ 

У статті досліджено галузеву приналежність та правову природу 

конкурентного права як комплексного утворення в системі господарського 

права України. Конкурентне право включає як норми права, що захищають 

економічну конкуренцію, так і норми права, що регулюють діяльність 

монополій та обмежують зловживання монопольним становищем. 

Ключові слова: конкурентне право, система права, правова природа, галузева 

приналежність, діяльність монополій. 

Сучасний етап розвитку соціально орієнованої ринкової економіки вимагає 

перегляду концепцій галузевого правового регулювання і відповідного 

законотворення. Формування й розвитку соціально орієнтованої ринкової 

економіки в Україні залежить від реалізація державою функції контролю за 

дотриманням правил економічної конкуренції. Ця функція є одним із засобів 

забезпечення стабільності процесів суспільного розвитку й підтримки вільної 

конкуренції. Зокрема, це пов'язано з тим, що формування та розвиток ринкових 

відносин в Україні, активна інтеграція країни в європейські економічні союзи 

обумовили створення та укріплення відповідних інституційних структур, які б 

створювали цілісну систему законодавчих засад виникнення, розвитку та 

захисту конкуренції. Як закріплено в преамбулі до Закону України «Про захист 

економічної конкуренції»: «Цей закон спрямований на забезпечення 

ефективного функціонування економіки України на основі розвитку 

конкурентних відносин» [1]. Чітко видно, що йдеться про «функціонування 

економіки» на «основі розвитку конкурентних відносин». У Господарському 

кодексі України закріплено, що «Держава підтримує конкуренцію як змагання 

між суб’єктами господарювання…» [2]. Але знайти співвідношення 

між державним регулюванням і ринковим саморегулюванням – це перше і 
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важливе питання, що виникає при пануванні ринкової економіки та 

капіталістичного ринку. У цьому вимірі важливим є регулювання державою 

економічної конкуренції, на що, власне, і спрямовано ряд нормативних актів 

України, які містять норми, що спрямовані як на підтримку та розвиток 

конкурентних відносин, так і на запобігання порушенням в сфері економічної 

конкуренції, їх припинення та відповідальність за правопорушення  

у цій сфері. Виділимо думку Г.Л.Знаменського стосовно того, що 

диференційованість відносин в економіці формує потребу у спеціалізації права, 

яка враховувала б нові тенденції в суспільстві [5]. А фундатор науки 

господарського права в Україні В. К. Мамутов зазначив, що система правового 

регулювання господарської діяльності не вкладається ні в рамки цивільного, ні 

в рамки адміністративного права, а в сфері економіки необхідний системний, 

комплексний підхід [2]. Говорячи про актуальність системних досліджень на 

сучасному етапі, Д.А. Керімов справедливо підкреслює, що це дасть змогу 

підготувати підстави і передумови для нового витка як у поглибленні 

спеціалізації і диференціації знань і діяльності, так і в їх вищому рівні 

інтеграції, в їх синтезі [3]. Нажаль, в сучасній юридичній літературі відсутні 

серйозні системні дослідження, пов'язані із визначенням місця конкурентного 

права в системі права України. В свій час появу нової галузі права 

«антимонопольне право» намагалися обгрунтувати І. І. Дахно, Ю. В. Журик, 

Л.Н. Семенова, Т. Г. Удалов. Зазвичай, науковці піддають правовому аналізу 

питання, пов'язані із поняттям та правовою природою «антимонопольного», 

«конкурентного», «конкуренційного», «антимонопольноконкурентного» 

законодавства, виокремлюють інститути конкурентного права (конкурентного 

законодавства), досліджують зміст конкурентних відносин. А от розробці 

проблематики державного контролю в Україні приділялась значна увага з боку 

окремих вчених-юристів, які досліджували становлення і розвиток 

правовідносин у сфері державного контролю (В.Б. Авер’янов, О.Ф. Андрійко, 

Г.В. Атаманчук, Ю.П. Битяк, В.М. Гаращук, Т.О. Коломоєць, В.К. Колпаков, 

Є.Б. Кубко, В.П. Нагребельний, Н.Р. Нижник, В.Ф. Опришко, О.П. Полінець, 
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О.П. Рябченко, М.С. Студенікіна, В.В. Цвєтков, П.М. Чистяков, В.С. Шестак, 

О.В. Шоріна та ін.). 

Термін “конкурентне право” має багато значень. Можна виділити 

принаймні чотири основні значення терміна “конкурентне право”: 

1.конкурентне право як галузь (підгалузь, інститут) права; 

2.конкурентне право як галузь законодавства; 

3.конкурентне право як наукова дисципліна; 

4.конкурентне право як навчальна дисципліна, що її вивчають у вищих 

юридичних та економічних навчальних закладах. 

 Зарубіжні юристи, перш за все європейські, не мають єдиної позиції щодо 

поняття конкурентного права та його місця в системі права, хоч термін 

“конкурентне право” використовують досить часто. 

 В Україні виникнення конкурентного права можна пов’язати з прийняттям 

у 1992 р. Верховною Радою України Закону України “Про обмеження 

монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій 

діяльності”. До 2001 р. існувало чітке розмежування між антимонопольними 

нормами, які в основному обмежували монопольні прояви на ринку і 

закріплювалися положеннями зазначеного закону, та нормами, спрямованими 

на захист конкуренції, що забезпечували недопущення недобросовісної 

конкуренції у підприємницькій діяльності і закріплювалися положеннями 

Закону України “Про захист від недобросовісної конкуренції” 1996 р. З 

прийняттям 11 січня 2001 р. Верховною Радою України Закону України “Про 

захист економічної конкуренції” таке розмежування було усунуто. 

 З точки зору українського законодавства, конкурентне право можна 

охарактеризувати як галузь права що цілком ґрунтується на нормах  

Термін “законодавство про захист економічної конкуренції” має широке 

тлумачення. По-перше, він підкреслює кінцеву та позитивну мету правового 

регулювання — створення умов для розвитку підтримки та захисту економічної 

конкуренції. Це принципово відрізняє термін “законодавство про захист 

економічної конкуренції” від терміна “антимонопольне законодавство”, який 
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мав негативний відтінок та не зовсім чітко визначав цілі правових норм і 

засобів, спрямованих на захист та розвиток конкуренції (в Україні монопольне 

становище не заборонено, заборонено лише зловживання ним). По-друге, 

термін “законодавство про захист економічної конкуренції” застосовують для 

визначення правового регулювання конкуренції та інших тісно пов’язаних з 

нею суспільних відносин. У такому розумінні цей термін охоплює правові 

інститути публічно-правового і приватно-правового характеру. Вони покликані 

врегулювати цілий комплекс суспільних відносин, що виникають у процесі 

розвитку конкуренції, її захисту та участі в ній підприємців. 

У літературі справедливо відзначається те, що конкуренція завжди 

виступає необхідною умовою підприємницької діяльності в суспільстві, 

заснованому на товарному виробництві та обміну, є способом існування 

господарської ринкової системи та рушієм господарських горизонтальних і 

вертикальних відносин [12] та сферою діяльності суб'єктів господарювання 

(юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців) у галузі суспільного 

виробництва, спрямованою на виготовлення та реалізації продукції, виконання 

робіт чи надання послуг вартісного характеру, що мають цінову визначеність. 

Не вдаючись до детальної правової характеристики, конкуренцію та 

господарську діяльність можна розглядати як взаємообумовлюючі та 

взаємодоповнюючі явища. З одного боку, процес змагальності може стати 

передумовою отримання бажаного кінцевого результату господарського 

характеру дня його учасників. З іншого - господарська діяльність є безумовною 

передумовою здійснення конкуренції. Тому, на наш погляд, вказані поняття 

співвідносяться як видове (конкуренція) та родове (господарська діяльність) 

поняття, кожному з яких притаманні свої характерні ознаки. Також, процес 

реалізації конкурентних відносин характеризується органічним поєднанням 

організаційних та майнових елементів, публічних та приватних інтересів. Дані 

відносини складаються між учасниками ринкових операцій з питань 

господарської діяльності на товарних ринках, які можуть призвести до 

недопущення, усунення чи обмеження конкуренції.  



271 

Таким чином, з огляду на вищезазначене є всі підстави стверджувати про 

те, що конкурентне право є особливим комплексним утворенням в системі 

господарського права України, яке в майбутньому може виокремитись в 

самостійну галузь права. Це пояснюється тим, що конкурентне право поєднує в 

собі специфічні матеріальні та процесуальні норми, які використовує держава у 

сфері підтримки, розвитку конкуренції (в тому числі і засобами обмеження 

монополізму) та захисту економічної конкуренції на товарних ринках України. 

Насамкінець варто зазначити, що в умовах виникнення різноманітних ринкових 

відносин та диференціації їх правового врегулювання замість ведення 

теоретичних дискусій про галузеву приналежність побудови системи права, 

вченим - юристам варто більше уваги приділити угрупуванню правових норм, 

об'єднання яких є доцільним з практичної точки зору.  
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В даній статті обґрунтовано поняття «інтелектуального рейдерства», 

наведено структуру інтелектуальної рейд-компанії, наведено приклади 

інтелектуальної власності, наведено поняття інтелектуальної власності, 

представлено шляхи подолання «інтелектуального рейдерства». 
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Безпека будь-якої країни знаходиться в прямій залежності від рівня та 

перспектив її подальшого економічного розвитку. Функціонування ринкової 

економіки на сучасному етапі розвитку нашої держави передбачає існування 

значної кількості загроз та небезпек, що порушують стабільність економічної 

системи, створюють перешкоди для реалізації права власності, а також 

погіршують інвестиційний клімат в країні. Суттєве місце в даному переліку 
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посідає «інтелектуальне рейдерство», під яким слід розуміти процес одержання 

контролю інтелектуального майна всупереч волі законного власника [1]. 

«Інтелектуальне рейдерство» в Україні на сьогодні має суперечливі 

питання, яким присвячена значна кількість праць багатьох вчених, зокрема      

М. Арманова, Г. Вознюка, В. Глушкова, О. Джужи, А. Загороднього, О. 

Кальмана, А. Кінаха, В. Захматова, О. Користіна, В. Крутова, М. Погорецького, 

П. Пригунова, В. Картавцева, А. Кушнарьова, Я. Монастирського, В. Куца, А. 

Орлеана, П. Орлова та інші. Однак, питання щодо «інтелектуального 

рейдерства» в Україні потребує подальшого дослідження [2]. 

На сьогоднішній день важко відшукати тему, більш актуальну, ніж 

прогресуюче поширення в Україні нових технологій із відбору чужої власності. 

Рейдерські технології досліджують та вивчають у прагненні віднайти ефективні 

способи протидії цьому небезпечному явищу. В умовах сучасного розвитку 

з’являються більш складніші та продумані схеми по захопленню суб’єктів 

господарювання. На даному етапі рейд-групи вийшли на новий рівень розвитку. 

Новостворені методи дозволяють захоплювати підприємства майже не 

порушуючи законодавства України. Новим прибутком для рейдерів стала 

інтелектуальна власність. Це пояснюється тим, що сфера інтелектуального 

права є досить вразливою для протиправних посягань. В останні 2-3 роки в 

юридичній літературі все частіше з'являється термін «інтелектуальне 

рейдерство», що має на увазі спосіб привласнення власності в сфері 

нематеріальних активів.  

Компанії витрачають багато сил для завоювання імені на ринку, 

«розкрутки» торгової марки, розробці нової продукції та технологій 

виробництва, але часто не приділяють увагу захисту створених об'єктів 

інтелектуальної власності.  

За останні два роки в Україні кількість захоплень інтелектуальної 

власності, зокрема торгових марок і патентів, зросла в два рази. Такі дані 

наводить юридична компанія «IPStyle».  

Структура інтелектуальної рейд-компанії представлена на рис. 1. 
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Рис. 1. Схема інтелектуальної рейд-компанії 

Керівники виконують управлінську функцію, контролюють взаємини з 

адмінресурсом, керують проектами; інформаційно-аналітичний відділ аналізує 

ринок на предмет наявності «рейд-придатних» компаній, здійснює збір 

інформації про об’єкт, на який вступив замовлення від клієнта; робота з 

громадськістю – нерідко об’єднаний, оскільки працює в «цивілізованому полі»– 

взаємини з громадськістю та державними органами, інформаційний супровід 

проекту; юридичний відділ здійснює юридичний аналіз та юридичний супровід 

проекту. Якщо вчасно не зареєстровано торгову марку то рейдери мають 

можливість зареєструвати її на своє ім'я. Потрібно визначити, що вони можуть 

захопити у майбутньому. Приклад: слоган компанії, назва специфічної 

унікальної послуги. Інтелектуальна власність може бути лише відволікаючим 

маневром. Рейд-група може вкрасти і назву компанії, і назви продуктів, і навіть 

упаковку. Поки господарюючий суб’єкт буде прикладати всі зусилля до захисту 

інтелектуальної власності, рейдер може нанести наступний удар - захоплення 

корпоративних прав. Якщо конкуренти, чи рейдери подали заявку на об'єкт 

права інтелектуальної власності, але ще не отримали охоронний документ, 

необхідно скористатись моментом, і зробити заявку нікчемною. Найбільш 

частим підставою для опротестування заявки, наприклад, на торговельну марку, 

є можливість введення в оману щодо особи виробника. Якщо підприємець не 

встиг зробити заявку рейдерів нікчемною, варто зробити таку процедуру з їхнім 

охоронним документом. Варто зазначити, що ця процедура зі сфери працеємкої 

і затратної роботи [3]. Інтелектуальне рейдерство – вилучення інтелектуального 

майна на не законних підставах, в основі виникнення яких лежать прогалини в 

Керівник 

Інформаційно-аналітичний 

Робота з громадськістю 

Юридичний відділ 
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законі. Часто до складу рейдерських компанії входять відділи, що складаються 

з аналітиків і професійних інформаторів. Ці відділи проводять всебічний і 

ретельний збір інформації про об'єкт, що їх цікавить. Отже, рейдерами можуть 

бути окремі особи, які прагнуть заволодіти чужою власністю. Готуючи ту чи 

іншу схему рейдерської атаки з урахуванням мети, рейдери обирають певний 

набір тактичних прийомів з цілого арсеналу рейдерського інструментарію [4]. 

Протиправна діяльність рейдерів має індивідуальний характер і водночас 

можна визначити загальні риси цього явища, які представлено на рисунку 2. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Загальні риси рейдерства 

Загальні риси рейдерства: 

1) підроблення документів, які надаються для 
державної реєстрації, що вносяться до відомостей про 
юридичну особу; 

2) підроблення друку і підпису нотаріуса на заяві про 
державну реєстрацію змін, що вносяться до відомостей 
про юридичну особу; 

3) державна перереєстрація права на власність і 
розпорядження юридичною особою здійснюється без 
експертної перевірки достовірності цих документів, які 
надаються від імені власників підприємства в органи 
податкової служби. Така ситуація складається через те, 
що органи податкової адміністрації не мають 
можливості і не зобов’язані за законом проводити 
експертизи достовірності підписів і друку на 
документах, що їм надаються; 

4) підроблення договору купівлі (оренди) майна 
підприємства; 

5) підроблення документів, які дають право на 
здійснення операцій із власністю компанії. Це можуть 
бути рішення зборів і акціонерів, виписки з реєстру 
акціонерів акціонерного товариства. 
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Рейдерство може вчинятися кількома альтернативними або сукупністю 

різних дій. У вчиненні таких дій можуть брати участь різні співучасники 

(замовник або особа, в інтересах якої вчиняються рейдерські дії; особа, яка 

безпосередньо організовує рейдерську схему, а також виконавці незаконних дій 

– складових рейдерської схеми тощо). Очевидно, що окремі випадки рейдерства 

можуть надзвичайно відрізнятись один від одного, і тому складно поєднати всі 

різновиди рейдерства в одному складі злочину [2].  

Універсального способу захисту підприємства від рейдерства немає. Утім, 

шанси рейдера на успішну атаку значно знижуються, якщо власник вчасно 

вибудує кілька ліній оборони, ретельно структурує систему власності, 

розробить способи прийняття рішень.  

Практика показує, що найефективнішим від захоплення підприємства 

рейдерами є захист превентивного характеру. Його стратегічна мета – 

максимальне підвищення вартості захоплення підприємства для того, щоб 

зробити атаку рейдерів нерентабельною, а отже – недоцільною. Відповідно 

власникові необхідно здійснити заходи, щоб перевести інтерес потенційного 

рейдера із площини корпоративного захоплення на цивілізований механізм. Для 

цього слід провести системну реструктуризацію бізнесу, яка зробить 

захоплення рейдерами підприємства нерентабельним бізнесом.  

Найпростішими методами протистояння рейдерству є:  

- концентрація акціонерного капіталу або викуп частки в учасників, які не 

беруть участі в діяльності підприємства; постійний моніторинг змін у складі 

акціонерів; реструктуризація підрозділів зі зміною їх організаційно-правового 

статусу; контрольне скуповування акцій і додаткова емісія;  

- визначення правового статусу власності, здійснення переоцінки майна;  

- удосконалення роботи менеджменту та персоналу (недопущення 

конфліктних ситуацій, протиправного звільнення працівників тощо);  

- підвищення культури суб'єктів господарювання [5]. 

Отже, проаналізувавши наукові погляди вчених щодо інтелектуального 

рейдерства, встановлено особливості цього явища, що пояснюється 
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здебільшого відсутністю належного його нормативно-правового закріплення і 

виступає як процес захоплення інтелектуального майна у власність проти волі її 

власника [2]. 

«Інтелектуальне рейдерство» здійснює значний негативний вплив на 

функціонування економіки України і застосовується не лише як форма 

реструктуризації підприємств, але й як спосіб одержання контролю над 

господарюючим суб’єктом проти волі його власника [1].  
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МЕНЕДЖЕРА В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

У статті розглянуто та систематизовано особистісні характеристики, 

котрі є професійно значущими в діяльності сучасних менеджерів. Було 

визначено фактори, що впливають на формування особистості менеджера, 
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процес формування готовності майбутніх менеджерів до управлінської 

діяльності та управлінські якості сучасного менеджера. 

Ключові слова: менеджер, особистість, особистісні характеристики, 

управлінська діяльність, управлінські якості. 

В сучасних умовах економічного розвитку значущості набуває наука про 

управління. Саме тому професія менеджера стала особливо популярною та 

високооплачуваною, і має велике різноманіття спеціалізацій. Від менеджерів у 

компаніях на всіх рівнях вимагається: можливість і вміння керувати, 

стимулювати розвиток бізнесу. Фахівців даної галузі готують різні типи 

навчальних закладів. 

Менеджером називають найманого професійного управляючого, фахівця 

з управління, котрий має серйозну підготовку і не розуміється  механізмах 

управління виробництвом певної продукції, але і має навички роботи з 

вивчення стану ринку збуту, пошуку перспективних покупців продукції, що 

виробляється, проведення комерційних переговорів і заключення вигідних 

контрактів. Головною метою роботи менеджера, як управлінця стає 

перспектива успішного розвитку бізнесу [2]. 

Тому основними завданнями є: координація, планування, управління, 

прийняття рішень та їх аналіз і подальший моніторинг. Таким чином, менеджер 

посилюватиме індивідуальну та групову мотивацію трудової поведінки 

кожного працівника, з тим щоб гарантувати ефективність роботи на користь 

компанії. Крім того менеджер має бути здатним розв’язувати проблеми на 

основі використання максимально стандартизованих прийомів та навиків. 

Актуальність обраної теми полягає в тому, що успіх компанії значною 

мірою пов’язують з професійними діями менеджерів. Саме вони формують цілі 

організації, забезпечують її ресурсами, планують і здійснюють контроль, 

приймають рішення й організовують діяльність. У реалізації визначених 

функцій значну роль відіграє особистість менеджера, як головного фактора 

забезпечення ефективного розвитку фірми. Менеджер повинен бути – 

домінантною, креативною, впевненою у собі, цілеспрямованою особистістю. 
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Таким чином, формування якостей впевненої особистості має важливе  

значення для подальшого розвитку як фахівця. 

Дану проблему на сьогодні досліджували багато вітчизняних та 

зарубіжних науковців, зокрема таких як   О. С. Анісімов, М. Й. Боришевський, 

Л.М. Карамушка, Л.В. Копець, А.Г. Маслоу, М.П. Фоллет, Дж. Кейн,  

П. Друкер. Особистісний потенціал менеджерів розкрито у наукових працях  

М. Вудкока, Д. Френсіса, Лі Якокка,  Ф. Тейлора, А. Файоля [4, 6]. Про зміст і 

форми процесу особистісного самовизначення описано в роботах Р. Бернса,  

Г. Костюка, В. Століна; сутність і розвиток саморегуляції розглянуті у працях 

М. Боришевського, А. Маслоу, Г. Нікіфорова [1, 3]. 

При цьому можна відзначити, що аналіз напрацювань вітчизняних та 

зарубіжних фахівців, дозволяє зробити такі висновки, по-перше, відсутня 

системність при формуванні вимог до особистості менеджера, по-друге, 

найчастіше вимоги, що окреслені не достатньою мірою відображають 

особливості сучасного етапу розвитку економіки.  

Метою статті є систематизація особистісних характеристики, які є 

професійно значущими в діяльності сучасних менеджерів. 

Поняття «особистість» характеризує людину як таку, що взаємодіє із 

суспільством певним властивим лише для неї способом. Особистості властива 

стійка система соціально-значущих якостей, які були сформовані в результаті 

діяльності і спілкування з іншими людьми.  

В системі управлінні особистість має характеризуватись такими 

параметрами як: 

1) перебувати на певній, достатньо зрілій стадії свого розвитку;  

2) реалізувати себе не у всій системі життєдіяльності, а в конкретній 

професійній сфері [6]. 

Тому сучасний менеджер постає як:  

1) управлінець, що наділений владою та здійснює керівництво 

колективом людей; 

2) лідер, котрий здатний координувати діяльність підлеглих, 

використовуючи свій авторитет, позитивні емоції та високий професіоналізм; 
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3) людина, яка має комунікативні здібності, наділена стратегічним 

мисленням, може визначити цілі, основні види діяльності, передбачати дії 

союзників та суперників, володіє високим рівнем культури, декларує чесність 

та рішучість; 

4) новатор, що вміє оцінити та без зволікання впровадити у виробництво 

цікаві винаходи та ідеї; 

5) вихователь, котрий володіє високими моральними якостями, 

спроможний створити колектив і спрямувати його розвиток, сформувати 

управлінську культуру організації [2, 4]. 

Саме тому майбутні менеджери мають бути готовими до управлінської 

діяльності, що є результатом цілеспрямованого організованого процесу 

становлення особистості менеджера. Такий процес включає прийняття і 

осмислення управлінських цінностей, формування власного ставлення до цілей 

та завдань професійної діяльності, реалізацію їх в управлінських циклах з 

урахуванням індивідуальності учасників та власних професійних планів на 

майбутнє.  

Можна стверджувати, що особистість менеджера, здатного здійснювати 

ефективне управління фірмою, формується під впливом уже сформованих 

якостей якими він володіє [3, 6].  

Фактори, що впливають на формування особистості менеджера можна 

розділити на три групи: національні, галузеві особливості, а функціональні 

особливості.  

1) Національні особливості системи управління можуть посилювати роль 

одних і зменшувати роль інших вимог до менеджерів. 2) Галузеві в свою чергу 

враховуються при формуванні вимог до менеджера визначеної галузі, в якій він 

працює (інформаційні технології, громадське харчування, виробництво та ін.), а 

також конкретні ситуації, які склались в даній компанії. 3) Функціональні 

особливості якостей менеджера полягають у розробці переліку його обов’язків і 

вимог до їх виконання на конкретній посаді в організації з метою забезпечення 

ефективного управління [2].  
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Процес формування готовності майбутніх менеджерів до управлінської 

діяльності включає три основних етапи: 1) інформаційно-орієнтовний, який 

спрямований на формування цілісного уявлення про готовність;  

2) рефлексивно-оцінюючий, що передбачає рефлексію дій та емоційного стану 

менеджера з орієнтацією на майбутнє; 3) самореалізуючий, котрий 

характеризує самовдосконалення і самовираження особистісного потенціалу 

менеджера [1, 5]. 

Ефективність процесу формування готовності менеджерів до 

управлінської діяльності забезпечується реалізацією таких заходів:  

1) формування цілісного уявлення про цінності, способи ефективної 

управлінської діяльності; 2) систематизацію власного управлінського досвіду з 

метою вироблення індивідуального стилю діяльності та поведінки; 3) аналіз 

змісту процесу підготовки на основі міжгалузевих зв’язків [5].  

У наукових дослідженнях здійснено чимало спроб класифікувати якості, 

які характеризують успішного управлінця. З-поміж багатьох, намим було 

використано варіант запропонований американським психологом Шоу М., який 

включає біографічні характеристики, здібності, риси особистості. До 

біографічних характеристик належить вік, стать, соціально-економічний статус 

і освіта. Здібності, за Шоу М., включають: загальні, серед яких найбільш 

важливими є інтелектуальні, і специфічні (спеціальні знання, вміння, 

поінформованість). До індивідуальних рис, що обумовлюють успіх діяльності, 

дослідник відносить такі: здатність здійснювати вплив на підлеглих 

(домінантність), впевненість у собі, емоціональну рівновагу, стресостійкість, 

креативність, спрямованість на досягнення високих цілей та якісних 

результатів, винахідливість, відповідальність, надійність, незалежність, 

товариськість та комунікативність. 

Вплив соціальних факторів обумовлює формування таких якостей 

менеджера, як відповідальність, прагнення до професійного зростання, 

авторитетність, внутрішній контроль, толерантність. Соціум формує певні 

моральні якості менеджера: патріотизм, національну свідомість, державницьку 
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позицію, інтелігентність, людяність, порядність, почуття обов’язку, 

громадянську позицію, чесність, доброзичливість [1]. 

Базуючись на сучасній теорії менеджменту, англійські дослідники, 

виділяють такі управлінські якості:  

1) самоврядування, яке характеризується здатністю повністю віддавати 

роботі, зважувати, перше ніж щось сказати або зробити, не дозволяти людям 

марнувати свій час даремно; 

2) у процесі індивідуального прийняття рішень менежер здатний 

визначати пріоритети того, що потрібно зробити, діє, коли це необхідно, 

готовий до компромісу; 

3) при груповому прийнятті рішень - впливає на політику організації на 

стадії обговорення можливих варіантів, працює з максимальною віддачею на 

етапі вироблення головної стратегії;  

4) забезпечує рівні взаємини по вертикалі та горизонталі, пропонує і 

легко приймає поради;  

5) здійснює якісне управління своїми підлеглими – озвучує власні 

очікування щодо підлеглих, делегує повноваження, цінує своїх людей;  

6) підтверджує раціональне ставлення до змін - висуває ідеї про зміни, 

контролює ефект від змін, готовий змінювати плани заради конструктивних 

новацій;  

7) має добрі навички спілкування - розкутий з незнайомими, надихає 

колег на ефективну діяльність;  

8) властива комунікабельність – вчасно передає інформацію, 

використовуючи різні способи  забезпечує ясність комунікативного процесу;  

9) володіє спеціальними навичками – на основі якісних професійних 

знань; 

10) здатний думати про перспективу, бачити, що треба зробити, 

розробляє плани;  

11) забезпечує роботу колективу як єдиної команди з високим моральним 

духом; 
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12) передає свої ідеї іншим як всередині компанії, так і поза нею таким 

чином, щоб вони були прийняті;  

13) адекватно характеризує людей, передбачає їхні дії; 

14) самостійно приймає рішення, стимулює їх виконання, а також несе 

повну відповідальність за результат прийнятих рішень; 

15) розвиває потенційні можливості кожного підлеглого якомога повніше;  

16) розуміє суть проблеми, знає, яка інформація необхідна, як її 

обробляти і оцінювати; мислить категоріями цілей і кінцевих результатів; 

делегує свої повноваження, знає, як це робити; враховує індивідуальні потреби 

підлеглих [1]. 

У підсумку можна констатувати, що здатність до керівництва обумовлена 

наявністю таких особистих цінностей, як вміння самоуправління, здатність 

формувати ефективні команди, бачити перспективи розвитку фірми та 

реалізувати їх. 

Отже, якості менеджера включають сукупність вроджених особливостей 

людини, та тих, які набуті в процесі фахової підготовки. При цьому багато 

важить самовиховання. Цьому сприяють різні методи, серед яких: метод 

групової терапії, метод соціально-психологічного і рольового тренінгу, метод 

самоконтролю особистості. Головною умовою є велике бажання 

самовдосконалюватись, адже менеджер має адекватно реагувати на  

зміни ситуації на ринку, орієнтуватись в нових маркетингових стратегіях та 

засобах.  

Отже, можна зробити висновок, про те, що професійна діяльність 

менеджера орієнтує майбутніх фахівців на інтелектуальний розвиток, 

сформованість практичних навичок, швидкого та раціонального реагування на 

всі зміни, що відбуваються. Важливо відзначити, що менеджер не буде 

успішним, якщо він не матиме підвищеного інтересу до самоосвіти. Тому 

високий професіоналізм, відповідальність, ініціатива й наполегливість 

менеджера здатні у будь-якій складній ситуації забезпечити підприємству успіх 

та прибуток, високу ефективність реалізованої практичної діяльності. 
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Практика підтверджує, що окремі особистісні якості набуваються в 

процесі навчання та самовиховання. При цьому велику роль відіграє бажання і 

наполегливість у самовдосконаленні.  

Отже, на основі проведеного аналізу можна стверджувати, що в сучасних 

умовах ефективним способом становлення менеджера як особистості є 

самовдосконалення, постійний саморозвиток і підвищення власної кваліфікації. 

Підсумовуючи вище зазначене, можна констатувати, що керівник, менеджер 

досягає мети своєї діяльності, актуалізуючи зусилля на власних 

інтелектуальних можливостях, вдосконалюючи свої особистості та управлінські 

якості. Задоволеність своєю діяльністю відіграє важливу роль в процесі 

самовизначення особистості менеджера, що безпосередньо впливає на 

активність його професійної діяльності та на бажання особистісно і професійно 

розвиватись, бути успішним менеджером. 
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В статті визначено механізм використання двох основних видів міжнародного 

комерційного арбітражу, досліджено роль та місце арбітражу у вирішенні 
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Ключові слова: арбітраж, міжнародний комерційний арбітраж, 
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В сучасних умовах глобалізації світової економіки, в процесі розвитку 

економічних взаємозв’язків між країнами світу зростає роль 

зовнішньоторговельної діяльності у функціонуванні вітчизняних та іноземних 

підприємств. Зростання кількості зовнішньоторговельних операцій спричиняє 

загрозу виникнення розбіжностей в процесі реалізації операцій між 

контрагентами різних країн. Регулювання даних розбіжностей та вирішення 

спорів покладене на  установи, наділені повноваженнями вирішувати спори, що 

можуть виникнути в процесі реалізації зовнішньоторговельних відносин. 

Однією з таких організацій є міжнародний комерційний арбітраж, що останнім 

часом досить широко використовується для правового регулювання 

зовнішньоекономічних відносин. 

Метою статті є визначення ролі та місця арбітражу як одного з найбільш 

ефективних засобів вирішення спорів, що виникають у сфері міжнародних 

економічних відносин. 

Дослідженням проблеми застосування міжнародного комерційного 

арбітражу при вирішенні зовнішньоторговельних спорів присвячені наукові 

роботи багатьох науковців, серед яких: Г. Анцелевич, О. Волощук,  

А. Венедіктов, А. Киричук, В. Опришко, О. Осипенко, Д. Притика, Ю. Притика, 

О. Торгашин, Г. Цірат та ін.  



286 

Для дослідження проблеми застосування міжнародного комерційного 

арбітражу, доцільним є з’ясування поняття «арбітраж», що використовується в 

юрипруденції. 

Термін «арбітраж» французького походження, що у перекладі означає 

«третейський суд» та використовується в міжнародній практиці для визначення 

несудового недержавного вирішення спорів за допомогою третьої особи, 

рішення якої обов’язкове, дане визначення використовується як для позначення 

самого процесу, так і органу, що створений для розгляду таких спорів  

[4, с. 215]. 

Стаття друга Закону України «Про міжнародний комерційний арбітраж» 

трактує  поняття «арбітраж» як третейський суд, незалежно від того, чи 

утворюється він спеціально для розгляду окремої справи, чи здійснюється 

постійно діючою арбітражною установою, зокрема Міжнародним комерційним 

арбітражним судом або Морською арбітражною комісією при Торгово-

промисловій палаті України [3]. Отже, міжнародний комерційний арбітраж – це 

третейський суд, основним завданням якого є розгляд і вирішення міжнародної 

комерційної суперечки в певній процесуальній формі. 

Досліджуючи питання застосування міжнародного комерційного 

арбітражу в практиці регулювання зовнішньоторговельних спорів, слід 

виділити основні види міжнародного комерційного арбітражу, що пропонують 

застосування того чи іншого механізму вирішення спорів між контрагентами 

різних країн. 

Рис. 1. Види міжнародного комерційного арбітражу 

Механізми вирішення спорів залежно від використовуваного виду 

арбітражу дещо відрізняються. Основна різниця полягає у тому, що при 
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регулюванні спору інституційним арбітражним органом механізм вирішення 

суперечки чітко визначений правилами (регламентами) відповідної установи. 

Дані  правила встановлюють порядок звернення до даного виду суду, порядок 

обрання арбітрів, надають перелік арбітрів, які можуть бути обрані для 

розгляду справи, визначають порядок оплати витрат, пов’язаних із майбутнім 

арбітражним процесом тощо.  

Основною умовою застосування даного виду міжнародного комерційного 

арбітражу є чітке зазначення в зовнішньоекономічному контракті назви 

інституційного арбітражу (Міжнародний комерційний арбітражний суд при 

Торговельно-промисловій палаті України, Німецький Інститут Арбітражу, 

Лондонський міжнародний третейський суд, Міжнародний Арбітражний суд 

Федеральної палати економіки Австрії тощо), що буде застосовуватися при 

вирішенні суперечок по  контракту [2, с. 234]. 

Якщо у зовнішньоторговельному договорі не зазначено назву установи 

інституційного арбітражу, то для вирішення спорів використовується 

випадковий (ad hoc) вид арбітражу. Особливостями даного виду є створення 

арбітражного суду безпосередньо сторонами, а також встановлення правил, 

яким даний суд підпорядковуватиметься. В даному випадку сторони шляхом 

домовленості визначають місце проведення судового розгляду, процедуру 

визначення арбітрів, встановлюють правила, процедури, згідно з якими 

здійснюватиметься провадження, мову судочинства, а також порядок 

визначення і покриття витрат, пов’язаних із провадженням. 

Поширення міжнародного комерційного арбітражу обумовило 

необхідність його правової регламентації. В процесі вирішення 

зовнішньоторговельних спорів міжнародним комерційним арбітражем 

застосовують низку нормативно-правових актів, які регулюють механізми 

розгляду справ. Регулювання міжнародного третейського судочинства 

здійснюється у двох напрямках: міжнародно-правовими актами; внутрішнім 

законодавством.  
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Найбільш важливими міжнародними нормативно-правовими актами у 

сфері міжнародного комерційного арбітражу є такі: 

− Женевський протокол про арбітражне застереження 1923 р.;  

− Женевська конвенція про виконання іноземних арбітражних рішень 1927 р.;  

− Нью-Йоркська конвенція про визнання та приведення до виконання 

іноземних арбітражних рішень 1958 р.;  

− Європейська конвенція про зовнішньоторговельний арбітраж 1961 р.;  

− Арбітражний регламент ЮНСІТРАЛ 1976 р.;  

− Типовий закон про міжнародний комерційний арбітраж 1985 р. 

До найважливіших національних засобів регламентації діяльності 

міжнародних комерційних арбітражів відносять: 

− Закон України «Про міжнародний комерційний арбітраж» від 24.02.1994 р.;  

− Положення про Міжнародний комерційний арбітражний суд при 

Торгово-промисловій палаті України від 24.02. 1994 р.;  

− Положення про Морську арбітражну комісію при ТПП України від          

24.02. 1994 р.. 

В сучасних умовах зростає кількість зовнішньоекономічних договорів, що 

передбачають вирішення спорів саме міжнародним комерційним арбітражем. 

Дослідивши практику розгляду третейських спорів у міжнародному 

комерційному арбітражі, виділимо ряд причин популярності цього 

альтеративного способу вирішення спорів. Перевагами використання 

арбітражного розгляду комерційних спорів є: 

− прийнятність, доступність та простота арбітражу – процедура, встановлена 

сторонами спору пристосовується для прийняття узгоджених рішень; 

− компетентність – арбітри обираються сторонами, ними можуть бути 

будь-які особи (не обов’язково юристи), але вони обов’язково повинні бути 

спеціалістами в тій чи іншій сфері зовнішньоекономічної діяльності. Як 

правило, до участі в арбітражному розгляді залучаються за угодою сторін або в 

інший спеціально передбачений засіб лише відповідні фахівці, щодо 

кваліфікації яких у питаннях, пов’язаних з предметом спору, ніяких сумнівів не 

виникає;  
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− можливість впливу на суд – безумовно, маючи можливість обрання 

арбітрів, навіть із визначених списків, сторони арбітражного процесу 

впливають на суд, виключаючи можливість участі у справі недостатньо 

кваліфікованих арбітрів, чим, певною мірою, сприяють винесенню за спором 

справедливого рішення;  

− зацікавленість сторін у справедливому вирішенні спору – знаходить 

своєрідне відображення у ставленні самих арбітрів до справи; 

− швидкий і відносно дешевий розгляд спору, порівняно із державними 

судами;  

− збереження комерційної таємниці – провадження в арбітражі має 

конфіденційний характер, на противагу гласності судового провадження. 

Процедура розгляду спорів є закритою, забороняється публікація арбітражних 

рішень без згоди сторін, арбітри зобов’язані не розголошувати інформацію, яка 

стала їм відомою в процесі розгляду спору; 

− рішення міжнародного комерційного арбітражу є остаточними, не 

підлягають ні апеляції, ні наступному оскарженню, хоча в установленому 

порядку рішення арбітражу може бути оголошене недійсним, державним судом 

може бути відмовлено у визнанні та приведенні до виконання арбітражного 

рішення компетентними установами; 

− система міжнародних конвенцій забезпечує повну можливість 

примусового виконання рішень міжнародного комерційного арбітражу  

[1, с. 217]. 

Арбітражне вирішення спорів є сучасним універсальним способом 

розгляду суперечок, пов’язаних із здійсненням зовнішньоторговельних 

операцій, що використовується у вітчизняній та міжнародній практиці 

правового регулювання спорів. Діяльність міжнародного комерційного 

арбітражу регулюється низкою міжнародних та національних нормативно-

правових актів, а також комерційним договором, підписаним контрагентами 

різних країн. Широке використання арбітражного розгляду справ пояснюється 

низкою преваг міжнародного комерційного арбітражу, що характеризуються 

швидкістю судового процесу, можливості вибору арбітрів та вибору 
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застосовного права, добровільної передачі повноважень на винесення 

остаточного обов’язкового рішення третій незалежній компетентній стороні.  

Завдяки даним перевагам міжнародний комерційний арбітраж залишається 

ефективним альтернативним способом вирішення міжнародних комерційних 

спорів, що набуває все більшої популярності в сучасній юриспруденції. 
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ТУРИЗМУ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ 

У статті досліджено та повністю висвітлено актуальні проблемні питання 

щодо господарсько-правовових засобів підтримки та регулювання 
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правовідносин у сфері розвитку туризму. Розглянуто вітчизняне та зарубіжне 

законодавство про підтримку туристичної галузі. Виявлено суттєві недоліки 

національного правового регулювання у цій сфері. Зокрема, встановлено 

проблему в залученні місцевих інтересів громад, а саме через місцеві ініціатив-

ні групи, які сприятимуть розвитку малого та середнього підприємництва в 

даній сфері. 

Ключові слова: туризм, фонди підтримки, малі підприємства, місцеві 

ініціативи. 

Європа є передовою у сфері туризму з великою та різноманітною кількістю 

туристичних місць. У результаті туристична галузь стала ключовим сектором 

європейської економіки, створюючи понад 10% ВВП ЄС (прямо чи 

опосередковано) і використовуючи 9,7 млн громадян у 1,8 млн підприємствах. 

Туризм сприяє: 

– зайнятості та регіональному розвитку; 

– сталому розвитку; 

– посилює природну і культурну спадщину; 

– формує європейську ідентичність. 

Туризм є також важливим засобом просування іміджу Європи у світі, 

проектуючи наші цінності і просування європейської моделі, що є результатом 

багатовікового культурного обміну. 

У даний час туризм відіграє центральну роль в економіці Європи. Понад 

1,8 млн підприємств в основному малого та середнього бізнесу, в яких зайнято 

5,2% усього працездатного населення, являють собою значний механізм росту. 

Загальний внесок європейського туристського сектору разом із супутніми 

галузями складає близько 10% валового національного продукту Європейського 

Союзу [1].  

Що стосується України, то на сьогодні, посідаючи одне з провідних місць у 

Європі, Україна за рівнем забезпеченості цінними природними та культурними 

ресурсами залишається аутсайдером цих світових процесів. Так, за даними 

експертів туризм в Україні формує всього 1,5 % сукупного ВВП, відповідно до 

пояснювальної записки до проекту Закону України «Про туризм» [2]. 
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Велика затребуваність у державній підтримці туризму в Європейському 

Союзі та визначення дієвих програм розвитку малих та середніх підприємств 

викликала звернення вчених-правників та економістів до вивчення цієї 

тематики. Зокрема, слід зазначити праці Ю. В. Алексєєва [3], Н. О. Бедрак [4], 

А.ьХ. Іляшенко [5], А. Гаврилюк [6], Г. І. Михайличенко [7], М. Біль [8] та ін. 

Багатьма з них піднято актуальні питання щодо засобів підтримки в 

туристичній галузі, але недостатньо вивченими залишаються самі механізми та 

способи реалізації окремих державно-правових засобів підтримки суб’єктів 

туристичної діяльності та реалізації централізованих програм щодо розвитку 

малого та середнього підприємництва, територій, окремих галузей у напрямі 

розвитку туризму. 

Метою статті є розгляд окремих засобів підтримки туристичної галузі 

через фінансування суб’єктів, що надають туристичні послуги за рахунок 

коштів спеціально утворених європейських фондів та європейських програм. 

Будучи третім за величиною сектором економіки ЄС, туризм має дійсно 

широкомасштабний вплив на економічне зростання, зайнятість і соціальний 

розвиток. Його значення визнається в ст. 135 Договору про функціонування 

Європейського співтовариства, підписаного в Лісабоні 13 грудня 2007 р., норма 

якого вимагає від Союзу підтримки, доповнення врегулювання та координації 

дії держав-членів у цій галузі. Такими фондами підтримки є: Європейський 

фонд регіо-нального розвитку (European Regional Development Fund (далі – 

ERDF), Європейський соціальний фонд (European Social Fund (далі – ESF), 

Європейський сільсько-господарський фонд для розвитку сільських районів 

(European Agricultural Fund for Rural Development (далі – EAFRD), 

Європейський морський і рибальський фонд (European Maritime and Fishtries 

Fund (далі – EМFF).  

Питання дисбалансу розвитку регіонів ЄС на європейському та 

національному рівнях у сфері туризму вирішується за рахунок цих 

Європейських структурних інвестиційних фондів (далі – ESIF) [9]. 
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Усі ці фонди належать до Фонду згуртування (Cohesion Fund), який ставить 

за мету зближення соціально-економічних показників розвитку на регіональному 

рівні ЄС; фінансування розвитку транспортної інфраструктури та екологічних, 

туристичних проектів тощо. Право на отримання фінансування регіональних 

проектів ЄС за рахунок коштів Фонду згуртування мають лише ті країни ЄС, 

рівень ВНП на душу населення яких становить менше ніж 90% від середнього по 

Євросоюзу. Такий критерій початку фінансування свідчить про наявність дуже 

високого рівня «вирівнювання» («зближення», «конвергенції») регіонів ЄС. 

Політика згуртування ЄС базується на програмно-цільовому підході. Кожна з 

програм фінансується через відповідне поєднання економічного потенціалу 

Структурних фондів, які є найважливішими інструментами у реалізації 

регіональної політики ЄС. Європейський фонд регіонального розвитку 

спрямовує свою діяльність на підтримку стійкої структури туризму для 

підвищення культурної та природної спадщини та інші цілі.  

У Регламенті (EC) № 1783/1999 Європейського парламенту і Ради від 12 

червня 1999 р. щодо Європейського фонду регіонального розвитку, а саме в п. 6 

визначається, що в рамках своїх завдань ERDF повинен підтримувати 

виробниче середовище і конкурентоспроможність підприємств, особливо малих 

і середніх підприємств (далі – МСП); розвиток місцевої економіки і зайнятості, 

в тому числі у сферах культури і туризму, що сприятиме створенню стійких 

робочих місць; науково-технологічному розвитку; розробці місцевих, 

регіональних та транс’європейських мереж, включаючи надання відповідного 

доступу до зазначених транспортних мереж у галузях транспортної 

інфраструктури [10]. 

ERDF підтримує не тільки регіональні та національні програми в 

державах-членах. Він також фінансує Європейське територіальне 

співробітництво, яке охоплює програми прикордонного співробітництва, сім 

транснаціональних програмспівробітництва,крім того, Європейське 

територіальне співробітництво може сприяти «макрорегіональним стратегіям», 

наприклад: Стратегія ЄС для регіону Балтійського моря (EUSBSR), Стратегії 

ЄС для Дунайського регіону (EUSDR), Стратегії ЄС для Адріатичного та 
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Іонічного морів (EUSAIR), прийняття Стратегії ЄС для альпійського регіону 

намічено на 2016 р. [11]. 

Виникають питання механізму реалізації заходів підтримки та визначення 

її цільового характеру, суб’єктів, які можуть подати заявку до вступу у фонд 

безпосередньо у сфері туризму. 

Щоб подати заявку до Європейського фонду регіонального розвитку, 

потрібно переконатись, що запропонований проект відповідає критеріям 

відбору у певному регіоні та інвестиційним пріоритетам. Так, до основних 

інвестиційних пріоритетів у сфері туризму належать: 

–  пов’язані з туризмом дослідження, розвиток технологій та інновацій, у 

тому 

числі інноваційних послуг і кластерів (демонстраційні проекти); 

–  розвиток туристичних продуктів, пов’язаних з інформаційними та 

комуніка-ційними технологіями; 

–  розвиток інноваційних туристичних послуг, зокрема, в менш 

благополучних 

і периферійних регіонах із слаборозвиненою промисловою структурою і 

сильно залежних від туризму (нові бізнес-моделі, освоєння нових ідей); 

– розвиток високої доданої вартості продукції та послуг в окремих 

секторах туристичного ринку (оздоровчий туризм, туризм для людей похилого 

віку, культурний та екологічний туризм, спортивний туризм тощо) шляхом 

мобілізації конкретних місцевих ресурсів, що сприятиме смарт-регіональній 

спеціалізації; 

– кластеризація діяльності серед різних галузей туризму, а також з творчої 

інду-стрії, урізноманітнення регіональних туристичних продуктів і розширення 

туристичного сезону (наприклад, туризм у морській індустрії, для круїзної 

індустрії); 

– заходи з підвищення енергоефективності та використання відновлюваних 

джерел енергії серед туристичних МСП; 

– заходи на користь підприємництва, самозайнятості та створення бізнесу, 

а також інтернаціоналізація туризму МСП і кластерів. 
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Щодо суб’єктів – бенефіціарів підтримки, то це всі юридичні особи (будь-

якийдержавний орган, компанії і, зокрема, малих і середніх підприємств, 

науково-дослідних організацій, університетів, неурядових організацій, 

туристичних кластерів) [12]. 

Вищевикладене підтверджує, що Європейський фонд регіонального 

розвитку (ERDF) має на меті: зміцнення економічної та соціальної 

згуртованості в Європейському Союзі, виправляючи дисбаланс між її 

регіонами. Це може надати істотну підтримку для підвищення 

конкурентоспроможності та якості туризму на регіональному та місцевому 

рівнях, зокрема в районах з низьким рівнем розвитку в ЄС (промислового, 

сільського). 

Європейський соціальний фонд є одним із п’яти європейських структурних 

та інвестиційних фондів, спрямованих на спільне фінансування проектів з 

метою підвищення продуктивності та якості праці і послуг у сфері туризму за 

допомогою освіти та професійної підготовки. ESF не є агентством з 

працевлаштування. Швидше за все – це фонд фінансування десятки тисяч 

місцевих, регіональних та національних  проектів, пов’язаних із зайнятістю по 

всій Європі: від невеликих проектів для допомоги місцевим інвалідам знайти 

підходящу їм роботу, до державних проектів, якісприяють професійній 

підготовці серед населення в цілому. Слід зазначити, хто саме може подати 

заявку до даного фонду безпосередньо у сфері туризму. Це всі юридичні особи, 

що діють на ринку праці або в галузі освіти та підготовки (наприклад, МСП, 

торгово-промислові палати, профспілки, неурядові організації). ESF надає 

гранти за умови, що всі проекти повинні бути з максимальним внеском ЄС від 

50 до 85% (95% у виняткових випадках) від загальної вартості проекту в 

залежності від відносного добробуту області (більш розвинені регіони, 

перехідні регіони або менш розвинені). 

Рівень фінансування коливається в широких межах залежно від проекту та 

оперативної програми [12]. Так, зацікавлені особи повинні зв’язатися з 

Керуючим органом ESF у своїй країні або регіоні через представництва ESF. 
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Країни ЄС та Європейської комісії у співпраці встановили пріоритети ESF 

та визначили, на якіцілі Європейський соціальний фонд витрачатиме свої 

ресурси. Так, одним із пріоритетних завдань є підвищення пристосовності 

працівників з новими навичками і підприємств з новими методами до роботи. 

Інші пріоритети спрямовані на поліпшення доступу до працевлаштування: 

допомога молоді зробити перехід від школи до роботи; навчання менш 

досвідчених, які шукають роботу, щоб поліпшити їхні перспективи 

працевлаштування; надання допомоги щодо отримання роботи людям з 

неблагополучних груп. Останній із пріоритетів має назву «соціальне вклю-

чення», тобто це та важлива роль, яку відіграє зайнятість, допомагаючи людям 

краще інтегруватися в суспільство і в повсякденне життя. Фінансова криза 

призвела до активізації зусиль, щоб «тримати» людей у роботі, або допомогти 

їм повернутися на роботу швидко, якщо вони втратять свої робочі місця. Існує 

велика різноманітність у цілях ESF проектів і вони охоплюють широкий спектр 

цільових груп. Є проекти, спрямовані на системи освіти вчителів та школярів; 

на молодих та осіб похилого віку, які шукають роботу; на потенційних 

підприємців з усіх верств суспільства [13].  

Він також надає цільову підготовку і стартовий капітал для 

мікропідприємств. Саме Регламент ЄС № 1304/2013 Європейського парламенту 

та Ради від 17 грудня 2013 р. щодо європейського соціального фонду має 

вирішальне значення для підтримки та розвитку конкурентоспроможності 

мікро-, малих і середніх підприємств Союзу. Також у ст. 3 цього ж Регламенту 

гарантується підтримка індивідуальної трудової діяльності, підприємництва та 

бізнесу, в тому числі створення інноваційних мікро-, малих і середніх 

підприємств [14]. 

Необхідно зазначити заходи, пов’язані з туризмом, що підлягають 

фінансуванню з ESF, які можуть використовуватися для: 

– навчання робітників, щоб допомогти компаніям справлятися з 

реструктуриза-цією або відсутністю кваліфікованих робітників; 
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– навчання людей, які знаходяться у скрутному становищі, щоб вони 

отримали кращі навички та робочі місця; 

– підтримки взаємного навчання, створення мереж, а також поширення та 

про-паганди передового досвіду та методик у сфері соціальних інновацій. 

Більшість дій мають регіональний або національний характер, але ESF 

може також підтримувати транснаціональні та міжрегіональні співпраці [12]. 

Європейський сільськогосподарський фонд відповідно до Регламенту ЄС 

№ 1305/2013 Європейського парламенту і Ради від 17 грудня 2013 р. 

регламентує підтримку розвитку сільських районів і на підставі п. 18 цього 

Регламенту МСП є основою допомоги сільській економіці Європейського 

Союзу [15].  

Ферми і несільськогосподарські суб’єкти повинні спрямовувати розвиток 

бізнесу на сприяння зайнятості та створен-ня якісних робочих місць у сільській 

місцевості, збереження існуючих робочих місць, зниження сезонності коливань 

у зайнятості, розвитку несільськогосподарських галузей поза сільським 

господарством та сільського господарства і харчової промисло-вості. У той же 

час передбачається, що повинна мати місце інтеграція бізнесу та місцевих 

міжгалузевих зв’язків. Проекти, які об’єднують сільський туризм та сільське 

господарство, допомагатимуть, у свою чергу, просувати туризм у сільських 

районах.Тобто EAFRD має на меті не тільки підвищення якості 

сільськогосподарської про-дукції та сільського середовища, а й заохочення 

туризму як способу диверсифікації сільської економіки. 

Для подальшої реалізації відповідного проекту необхідно визначити 

керуючий орган (у кожної держави – члена фонду окремий), який відповідає за 

програму проекту, після чого цей керуючий орган публікує інформацію про 

відповідну програму на своєму сайті. Необхідно визначити, хто саме може 

подати заявку на підтримку EAFRD у сфері туризму. Це може бути будь-яка 

фізична або юридична особа, яка активно займається сільським господарством 

(фермер, лісова господарська компанія, МСП, що працюють у сільській 

місцевості, та ін.), а також «місцеві ініціативні групи» (Сприяння реалізації 

місцевих стратегій розвитку під керівництвом громад місцевого розвитку 
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(Promoting the Implementation of Local Development Strategies – Community-Led 

LocalDevelopment далі – CLLD).   

CLLD є методом для залучення партнерів на місцевому рівні, включаючи 

громадянське суспільство та місцевих економічних суб’єктів для розробки та 

реалізації місцевих комплексних стратегій, які допомагатимуть їхнім областям 

здійснити перехід до більш сталого майбутнього. Це може бути особливо 

потужним інструментом у кризові часи, цим самим показуючи, що місцеві 

ініціативні групи можуть зробити конкретні кроки в напрямку до розвитку 

господарювання.  

В Україні існують місцеві та регіональні фонди підтримки підприємництва, 

яківключають підтримку туризму: фонд підтримки підприємництва Криму, 

Карпатський фонд, Волинський обласний фонд підтримки підприємництва та 

ін. Проте, на жаль, ці фонди не є достатньо ефективними для галузі туризму без 

створення державного фонду підтримки туризму. На засіданні Кабінету 

Міністрів України було схвалено «Концепцію розвитку туризму та курортів до 

2022 року» та розпорядженням від 1 серпня 2013 р. № 638 «Про схвалення 

Концепції Державної цільової програми розвитку туризму та курортів на період 

до 2022 року». Але це тільки Концепція, яка не в повній мірі забезпечить 

стабільність та гарантії підтримкив даній галузі. 

Таким чином, серед актуальних проблем забезпечення державної 

регіональної політики у сфері туризму в Україні слід виокремити: низьку 

інвестиційну привабливість регіонів та інноваційну активність у них; нерозвинуту 

виробничу та соціальну інфраструктуру; слабкі міжрегіональні зв’язки; 

нераціональне використан-ня людського потенціалу, неврегульованість механізму 

дії ініціативних груп; відсутність централізованої системи підтримки туристичної 

діяльності; відсутність стратегії розвитку цієї галузі на державному рівні. 

У зв’язку з цим необхідно скористатися досвідом та формами підтримки 

туристичної діяльності, які існують у ЄС, не копіюючи їх, а лише 

трансформуючи підумови державного управління місцевого самоврядування в 

Україні. При розглядіпорядку та правил підтримки туристичної діяльності 

необхідно враховувати місцеві інтереси громад. При цьому потрібно 
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вдосконалити Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», а саме  

ст. 9 про місцеві ініціативи, належним чином врегулювавши питання механізму 

дії та реалізації відповідних місцевих ініціатив, застосувавши відповідні засоби 

центрального державного фінансування та порядку ініціювання розроблених 

проектів місцевими ініціативними групами на місцях у сфері туризму. Це 

надасть можливість розвитку туристичної діяльності не лише в західних, 

центральному і східних регіонах України, які мають певний незначний розвиток 

туристичної діяльності, але й у північних регіонах, у яких зовсім відсутня будь-

яка розгалужена система туристичної інфраструктури і конкуренція серед 

суб’єктів туристичної діяльності. 
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СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ 

АНГЛОМОВНОГО ПРОЗОВОГО ТЕКСТУ 

У статті розглянуто і проаналізовано структурно-семантичні особливості 

перекладу англомовного прозового тексту. Вирішення цієї проблеми є надання 

відповідних знань з галузі перекладознавства для використання на практиці, що 

дає змогу краще орієнтуватися в особливостях перекладу англомовних 

прозових текстів, розвивати мислення, перекладацькі вміння і навички. 

Ключові слова: переклад прозових текстів, англійська мова, перекладацькі 

вміння і навички. 

Мова як особливий код когнітивних процесів виступає джерелом вивчення 

інтегрованої картини мовної, мовленнєвої та ментальної діяльності людей. 

Тріада «когнітивні процеси – мовні структури – мовна діяльність» розкриває 

особливості раціональної діяльності мислення, яка спрямована не лише на 

адекватне відображення об’єктивної реальності, але й на розкриття внутрішніх 

процесів та стану людини-мовця, людини як об’єкта і суб’єкта розумової 

активності, що опосередкована мовою. Процеси функціонування мови 

слугують відбитком активізації пізнавальної діяльності людини і стають 

об’єктом ретельного вивчення науковців.  

Наукова новизна дослідження структурно-семантичних особливостей 

перекладу англомовного прозового тексту полягає у ґрунтовному дослідженні 

текстового простору крізь призму його лексико-семантичного і структурно-
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функційного наповнення. Для визначення шляхів перекладу текстів малої 

прозової форми необхідне врахування постулатів кількох лінгвістичних 

дисциплін: лексикології, морфології, синтаксису, соціокультурології та 

лінгвістики тексту. Розкриття особливостей функціонування лексичних 

одиниць у тексті оригіналу та тексті перекладу сприяє розумінню процесів 

моделювання адресантом певних ситуацій, пов’язаних з кодуванням 

інформації, та висвітлює процедури активізації відповідних знань адресата для 

її успішного декодування. 

Науковим підґрунтям створення вторинних текстів – текстів перекладу 

слугують численні дослідження вітчизняних та зарубіжних лінгвістів,  

а саме: Буценко О.А., Габлевич М.Б., Мокровольського О.М., Шовкун В.Й., 

Корунця І. В., Ісаковського М. В., Лозикова О. О., Карабана В.І. та інших. 

Актуальність вивчення стилістичних особливостей перекладу прозового 

тексту обумовлюється тим, що процес і результати перекладу досліджуються із 

різних точок зору, із застосуванням методів дослідження різних дисциплін і 

врахуванням змін у мові й у світі, що відбуваються сьогодні, адже зростання 

обсягу інформації вимагає від сучасної особистості оволодіння новими для неї 

навичками та вміннями [6, с.46]. Крім того, художній твір повинен 

перекладатися не від звуку до звуку, не від слова до слова, не від фрази до 

фрази, а від ланки ідейно-образної структури оригіналу до відповідної ланки 

перекладу [2, с.18]. 

Процес перекладу передбачає лінгвальну і екстралінгвальну модифікацію 

первинного тексту, який попадає в інше середовище і, трансформуючись за 

його законами, перетворюється в органічну частину нового цілого. Переклад 

англомовних прозових текстів є складним процесом, оскільки перекладач стає 

співавтором, який не тільки досконало володіє рідною мовою, але й повинен 

мати ґрунтовні знання в галузі філософії, естетики, етнографії, географії, 

ботаніки, мореплавства, астрономії, історії мистецтв тощо. Як стверджує  

Д.В. Дюришин, ідейно-образна структура оригіналу може стати в перекладі 

мертвою схемою, якщо перекладач не уявляє собі того суспільного середовища, 
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в якому виник твір, тих причин, які покликали його до життя, й тих обставин, 

завдяки яким він продовжує жити в інших середовищах і в інші часи [1, с.26]. 

Стилістичні особливості перекладу прозових текстів відтворюються із 

урахуванням конкретного контексту. Перекладацька інтерпретація може 

спрощувати чи спотворювати багатогранний образ, якщо перекладач не здатний 

синтезувати його у своїй мові як цілісність. Збереження смислоутворюючої 

домінанти стає однією із ключових перекладацьких завдань. Крім того, важливо 

зберегти цілісність структурної організації оригіналу, яка забезпечується завдяки 

врахуванню зв’язків домінанти художнього образу з іншими елементами тексту 

[9, с.36]. Згідно з думкою одного із засновників сучасного перекладознавства, 

В.Н.Комісарова, перекладач йде від існуючого тексту й відтворюваної в уяві 

дійсності через її «вторинне», «наведене» сприйняття до нового образного 

втілення, закріпленого в тексті перекладу [4, с.67]. 

За Е.Г. Еткіндом, мистецтво поетичного перекладу знаходиться у владі 

двох суперечливих тенденцій: з одного боку, перекладні тексти повинні 

справляти на читача безпосереднє емоційне враження, а з іншого, вони повинні 

вносити в літературу щось нове, збагачувати читачів невідомими до того часу 

образами [2, с.36]. 

 Потебня О.О. виділяється три частини художнього твору, необхідні для 

утворення співвідношення слова з «живим уявленням». Це, по-перше, зміст 

(або ідея), відповідний чуттєвому образу або розвиненому з нього поняттю»; 

по-друге, «внутрішня форма, образ, який указує на цей зміст, відповідний 

уявленню» і, «зовнішня форма, в якій об’єктивувався художній образ» [5, с.55]. 

Отже, виділяються три елементи тексту: зміст, смисл і словесна форма. 

Компонентами прозового тексту вважаються: змістовний простір, смисловий 

простір і (вербальний) простір засобів (мовних одиниць різних рівнів) виразу. 

Отримане структурне уявлення про прозовий текст використовується як 

структурна сутність власне тексту [3, с.43]. 

Для художньої літератури характерний особливий зв’язок між художнім 

образом і мовною категорією, на основі якої він будується. Іншою властивістю 
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прозового тексту є його смислова ємкість, яка виявляється в здатності поета 

сказати більше, ніж говорить прямий зміст слів в їх сукупності, у його вмінні 

змусити працювати думки, відчуття й уяву читача [10, с.66].  

Ще однією яскраво вираженою рисою тексту є культурне і національне 

забарвлення змісту і форми. Саме тому важливо враховувати як тісний зв’язок 

між історичною обстановкою й образами твору, що відображають її, так й 

також ідіостиль, тобто індивідуальну манеру автора (як письменника, так й 

перекладача) [див. 8, с.77]. 

Так, відомий експерт з теорії перекладу А.В. Федоров пропонує чіткі 

вимоги, яким повинен відповідати адекватний переклад іншомовного тексту: 

1. Точність. Перекладач зобов’язаний донести до читача повністю всі 

думки, висловлені автором. При цьому мають бути збережені не тільки основні 

факти, думки, а деталі - нюанси й відтінки висловлювання. Піклуючись про 

повноту передачі висловлювання, перекладач не може додавати від себе нічого 

нового, він не повинен доповнювати й пояснювати автора. Навмисна зміна 

тексту  оригіналу вважається його спотворенням. 

2. Стислість. Перекладач не повинен бути багатослівним, його думки 

мають бути оформлені в максимально стислу й лаконічну форму. 

3. Ясність. Лаконічність і стислість мови перекладу, однак, не повинні 

зашкоджувати ясності викладу думки, легкості її розуміння. Слід уникати 

складних і двозначних оборотів, що ускладнюють сприйняття тексту чи його 

окремих фрагментів. Думка повинна бути викладена простою і зрозумілою 

мовою. 

4. Літературність. Переклад повинен повністю відповідати 

загальноприйнятим нормам сучасної мови перекладу української літературної 

мови. Кожна фраза має звучати жваво й природно, не зберігаючи жодних 

натяків на «чужі» синтаксичні конструкції оригіналу [7, с.62]. 

Адекватність створення, інтерпретації образів також визначається 

відповідними принципами перекладу. Кожний елемент вторинного тексту як 

результату перекладу відтворюється із урахуванням конкретного контексту. 
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Надмірна інтерпретація (overinterpretation) може спрощувати чи спотворювати 

багатогранний образ, якщо перекладач не здатний синтезувати його у своїй 

мові як цілісніть. Збереження смислоутворюючої домінанти, як зазначалося 

вище, стає можливим завдяки передачі того елемента образу, який становить 

його ідейно-смислове ядро і є визначальним для розуміння першотвору. 

Цілісність структурної організації тексту оригіналу, яка забезпечується 

зв’язками домінанти романтичного образу з іншими елементами тексту, має 

бути збережена у тексті перекладу [2, с.38]. 

Текстові компоненти перекладацького акту – вихідний (текст оригіналу) і 

отриманий (текст перекладу) твори – повинні бути функціонально 

еквівалентними. Можна вважати, що наявність принципової схожості, 

близькості між рівнями і елементами систем, які беруть участь у перекладі, є 

певним гарантом, передумовою «перекладності» між ними. Так, існуюче 

розділення між рівнями розвинутості і специфічністю організації природних 

мов завжди виступає каменем спотикання у традиційному перекладі 

літературних творів. Принаймні, ті з мов, які реально функціонують в 

загальнокультурному процесі обміну літературно-художніми цінностями, 

мають в цілому принципово однорідну структуру мовних систем, адже вони 

характеризуються наявністю фонологічного, лексичного, морфологічного та 

синтаксичного рівнів. 

Художній переклад означає не (с)тільки передача вже існуючої інформації, 

а створення ще одного твору мистецтва, до якого відноситься текст оригіналу - 

першоджерело. Для встановлення належної відповідності між двома творами, 

один з яких буде вважатися художнім перекладом іншого, треба враховувати 

естетичні вимірювання структури мистецького твору. Адже досить часто 

дослідники, визнаючи реальне існування художніх перекладів у мистецтві, 

наголошують на неможливості їхньої теоретичної «легалізації». Деякі науковці 

взагалі заперечують існування власне художнього перекладу. Таким чином, 

існування художнього тексту визначається категорією художнього смислу, що 

перетворює текст у твір, художнє висловлення. На рівні художнього смислу у 
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творі фіксуються прирощення чи трансформації ідейно-змістовного характеру, 

які виникають завдяки взаємодії художнього тексту з контекстом [5, с.49]. 

Присутністю і функціонуванням категорії художнього смислу обґрунтовується 

рухливість, динамічність структури художнього тексту і художнього твору. В 

ході осмислення твору оригіналу перекладач як співавтор формує один з його 

смислів, який, відзначений індивідуальністю перекладача, втілюється в новій 

видовій формі у текстову тканину вторинного тексту – тексту перекладу. При 

цьому смислова варіативність, що виникає у художньому перекладі, не 

суперечить досягненню смислової еквівалентності, необхідної для перекладу, 

оскільки вона закладена у природу художнього смислу як такого. Таким чином, 

у здійсненні перекладу смислова еквівалентність повинна вважатися 

визначальною,оскільки вона задає цілісність перекладу і обумовлює його 

завершеність, навіть тоді, коли у зовнішньому, сюжетному плані переклад не 

тісно пов’язаний з оригіналом. 

Досягнута в ході розуміння твору смислова еквівалентність передбачає 

свою подальшу матеріалізацію, тобто текстове втілення. У цьому процесі 

використовуються можливості функціональної еквівалентності, яка існує на 

рівні кореляції між художніми мовами різних видів мистецтва. Проте, як 

бачимо, художньо-мовний план не є тотальним обмежувачем «життя» 

художнього смислу твору, оскільки він не визначає долю трансвидового 

художнього перекладу, а тільки сприяє чи протидіє його реалізації.  

Переклад англомовного прозового твору містить низку художніх образів, 

реалізованих у тексті лінгвальними засобами та екстралінгвальними 

чинниками, і характеризується певною структурою. Для адекватного перекладу 

прозового тексту необхідно проаналізувати структурно-семантичні складові 

твору, порівняти їх з відповідними компонентами української мови, дослідити 

особливості організації тексту оригіналу для того, щоб створити умови для 

відтворення авторського задуму.  
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ФРАЗЕОЛОГІЗМИ У ТЕКСТАХ ОРИГІНАЛУ ТА ПЕРЕКЛАДУ: 

ЛІНГВОПРАГМАТИЧНИЙ АСПЕКТ 

У статті розглянуто класифікації проблем перекладу фразеологізмів, 

засвідчені в сучасному перекладознавстві відомими науковцями. 

Проаналізовано види фразеологізмів і способи їх перекладу, що дає змогу 

досягти максимальної адекватності в перекладному тексті. 
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Ключові слова: фразеологічна одиниця, фразеологічний зворот, лексичні, 

предикативні та компаративні фразеологізми, переклад. 

Під час роботи з фразеологічними одиницями виникає необхідність 

прагматичної адаптації перекладу для того, щоб забезпечити однаковий вплив 

на читача в тексті оригіналу та перекладу. Під час перекладу художнього твору 

його зміст передається іншомовному читачу разом з прагматичними 

особливостями, тобто відбувається прагматична адаптація тексту та його 

редагування. Прагматична адаптація найчастіше виявляється в перекладі 

авторських оказіоналізмів, реалій та фразеологічних одиниць. 

Питання перекладу фразеологізмів дуже суттєві не лише для практики, але 

й для теорії перекладу. Автентичний переклад фразеологізмів викликає значні 

труднощі, оскільки їм властиві, звичайно, розмовне забарвлення, 

афористичність, образність, лаконізм. Відомо, що у фразеологічному вислові 

слово втрачає самостійність і перекладається лише в складі цього вислову, а 

також – і те, що в різних мовах одні й ті ж слова, або схожі за змістом слова, 

можуть мати різну сполучуваність, наприклад, в українській мові зламати віру, 

а в російській – изменить вере, скласти позов – подать ко взысканию та ін. 

У канві художнього твору такі одиниці є надзвичайно важливими 

компонентами, адже вони мають особливе стилістичне навантаження: 

якнайповніше виражають «самобутність мови, її специфічний колорит», 

«вносять у художнє мовлення струмінь свіжості, надають йому більшої 

колоритності й естетичної краси, посилюють його пізнавальну вартість, 

сприяють стислості, пружності опису» [6, с.256]. 

Особливу увагу способам перекладу фразеологізмів приділяли такі 

науковці як Л. Авксентьєва, М. Алефіренко, В. Виноградова, С. Д. Влахов,  

В. Гак, Т. С. Дьоміна, Р. Зорівчак, В. Н. Комісаров , І. В. Корунець, О. В. Кунін,  

О. Смирницький, А. Федорова, О. Чередниченко та інші. 

Актуальність статті визначено посиленою увагою дослідників до проблеми 

перекладу фразеологічних одиниць, ідіом, загальною спрямованістю 

лінгвістичних досліджень на поглиблене вивчення фразеологічних одиниць. 
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Основною метою роботи є аналіз видів перекладу фразеологізмів для 

досягнення максимальної адекватності в перекладному тексті, засвідчені 

теоретичними доробками відомих учених. 

 Дослідження особливостей перекладу фразеологічних одиниць слід 

почати з їх визначення. На думку А.В. Куніна, фразеологічні одиниці – це стійкі 

поєднання лексем з повністю або частково переосмисленим значенням. 

Найбільш загальними ознаками фразеологічної одиниці називають мовну 

стійкість, семантичну цілісність і нарізно оформленість [1,с.153]. Фразеологічні 

одиниці заповнюють певну частину лексичної системи мови. Адже без них 

неможливо виразити всі пізнані людиною сторони дійсності і в багатьох 

випадках фразеологізми є єдиними позначеннями предметів, властивостей, 

процесів, станів та ситуацій. 

Подібно до слів, фразеологічні одиниці (ФО) розподіляються на три шари 

за стилістичним навантаженням: нейтральні, книжні та розмовні. Так, 

фразеологізми to make friends (помиритися), to render a service (виконати 

послугу), to go to bed (лягати спати), all of sudden (раптом) вважаються 

стилістично нейтральними. Серед книжних (або літературних) можемо знайти 

барбаризми (варваризми) – слова, які мають такі ж відповідники в інших 

мовах:наприклад,  ab ovo (із самого початку), ad verbum (дослівно), архаїчні та 

поетичні одиниці: a heart of oak (хоробра людина), the apple of discord (яблуко 

розбрату), to fall from grace (нагрішити), неологізми: abominable snowman (свій 

серед чужих), a back seat driver (людина, яка нічого не знає, знаходиться позаду 

інших), straight from central casting (стандартний, стереотипний). Велика 

кількість ФО є літературно-розмовними – bag and baggage (цілком і повністю, з 

усіма речами, абсолютно), alive and kicking (живий та здоровий), as the crow flies 

(по прямій лінії, найкоротшим шляхом), at sixes and sevens (у безладі, догори 

дригом). Нелітературно-розмовні ФО поділяються на сленгові: to go bananas (з 

глузду з’їхати), to shoot the breeze (базікати), жаргонні to lay an egg 

(непристойно жартувати), to sell one’s back (прогинатися під когось), 

професіоналізми: to hit the ground (бути готовим працювати в новій галузі), to 
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ride the beam (вирішити справу), to ride a desk (займати чиновницьку посаду) та 

вульгаризми: to fress freebee (отримати щось без зусиль, просто так) [2,с.230]. 

Переклад фразеологічних одиниць пов’язаний із значними труднощами, 

тому для перекладача особливо важливо добре знати основні фразеологічні 

відповідники, їх стильову приналежність та сферу використання. Помилки при 

перекладі фразеологічних одиниць виникають тоді, коли перекладач не може 

розпізнати фразеологічну одиницю і намагається перекласти її як вільне 

сполучення слів. Дійсно, можна відмітити, що фразеологізми мають спільність 

зі словосполученнями. Ця спільність у першу чергу виявляється в тому, що і 

фразеологізм і словосполучення – роздільно оформлені одиниці. Але, якщо 

вільні словосполучення щоразу будуються в процесі мовлення за відповідними 

законами граматики, то фразеологічні одиниці відтворюються як готові, цілісні 

одиниці автоматично. Значення звичайних синтаксичних одиниць з’являється у 

процесі спілкування, волею мовця, згідно з правилами семантичної 

«сполучуваності» слів і словосполучень [3, с.144]. 

Вважається, що можливість досягнення повноцінного перекладу 

фразеологічної одиниці залежить в основному від співвідношення між 

одиницями вихідної мови та мови перекладу. Існують такі варіанти 

співвідношень: 1) фразеологічна одиниця має точний, незалежний від 

контексту переклад; 2) фразеологізм можна передати у мові перекладу тим чи 

іншим відповідником, але з деякими відхиленнями від повноцінного перекладу; 

3) фразеологізм не має ні еквівалентів, ні аналогів у мові перекладу, отже його 

слід пояснювати, описувати, ілюструвати тощо.  

Фразеологічним еквівалентом слід вважати певну образну ФО в 

українській мові, яка повністю відповідає за змістом англійському 

фразеологізму та базується на подібному з ним образі. Дещо спрощуючи цей 

розподіл можна сказати, що фразеологізм можна перекласти або 

фразеологізмом (фразеологічний переклад), або іншими способами (за 

відсутністю фразеологічних еквівалентів чи аналогів), тобто нефразеологічним 

перекладом. Між цими протилежними прийомами існує безліч проміжних 
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способів перекладу, які визначаються певними характеристиками, ознаками та 

видами фразеологічних одиниць, а також залежать від стилю тексту, колориту 

мови та авторства. Ці додаткові аспекти повніше розкривають проблему 

перекладу фразеологічних одиниць та полегшують вибір прийому для їх 

адекватної інтерпретації [6, с. 263]. 

Фразеологічний переклад передбачає використання у тексті перекладу 

стійких одиниць різного ступеня близькості між одиницею мови оригіналу та 

перекладу, а саме від повного еквіваленту до приблизного фразеологічного 

відповідника. До групи фразеологізмів, які перекладаються за допомогою 

еквівалентів, насамперед відносять інтернаціональні вирази, таки, що 

побутують у більшості європейських мов та пов’язані спільністю походження з 

одного джерела [4, с.87]. Як правило, ці вирази мають біблійно-міфологічний 

або літературний характер. До прикладу, the thread of Ariadne – нитка Аріадни 

(спосіб, який допомагає вийти зі складного становища); Homeric laughter – 

гомеричний сміх (вираз, пов’язаний з описом Гомером сміху богів); the Gordian 

knot – гордіїв вузол (складне завдання, заплутана справа); the brand of Cain – 

Каїнова печатка (слід, зовнішні ознаки злочинності); doubting Thomas – Хома 

невірний. 

Аналіз перекладу ФО із власними назвами засвідчує, що досить часто в 

мові-реципієнті можна знайти кілька аналогів, які відрізняються за ступенем 

експресивності, стилістичним забарвленням тощо. Перекладач має обрати 

найприйнятніший варіант, беручи до уваги особливості певного контексту. 

Наприклад, Jack of all trades – майстер на всі руки; майстер на всі штуки; І 

швець, і жнець, і на дуді грець; Наша Парася на все здалася; do at Rome as 

Romans do – До чужого монастиря зі своїм законом (уставом) не сунься; Між 

який народ попадеш, того й шапку надівай; На чиїм возі сидиш, того й пісню 

співай; before one can say Jack Robinson – оком не змигнути. 

Прикладом перекладу-калькування ФО з ономастичним компонентом 

можуть бути, зокрема, такі сталі вирази як: Rome was not built in one day – Рим 

будували не за один день; пор.: Київ не відразу збудовано; the curse of Scotland 
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– прокляття Шотландії; discover America – відкрити Америку; Silicon Valley – 

Силіконова долина. 

Часткове калькування спостерігається при перекладі, наприклад, ФО John 

Barleycorn – Джон Ячмінне зерно (ім’я John транскрибується – Джон, 

Barleycorn – калька «Ячмінне зерно»).  

Якщо в якогось англійського фразеологізму немає ні еквіваленту, ні 

аналогу в українській мові, а дослівний переклад не може бути придатним для 

текстового вживання, перекладачі відмовляються від передачі образності та 

використовують описовий переклад, тобто пояснюють ФО за допомогою 

вільних словосполучень. Так, наприклад, ФО not to know somebody from Adam 

перекладається як «не мати жодної уявлення про когось, не знати когось в 

обличчя»; the Arab of the gutter – дитина вулиці; John Hancock – особистий 

підпис; Darby and Joan – старе подружжя, люблячі чоловік і дружина, які 

багато років разом; go Dutch – платити кожний за себе, нарізно (у ресторані); 

Whitehall mandarins – вищі державні чиновники у Великій Британії [5, с.231]. 

Описовий переклад виступає не просто перекладом, а скоріше поясненням 

фразеологічної одиниці. Це може бути пояснення, опис, тлумачення, тобто всі 

засоби, які у максимально короткій формі можуть передати зміст лексичної 

одиниці у найбільш виразній фразеологічній формі. 

Розглянувши різні способи перекладу фразеологічних одиниць, можна 

стверджувати, що різні вчені розглядають пов’язані з даною темою проблеми 

по-різному. Крім того, потрібно пам’ятати, що найважливішу роль у процесі 

роботи над інтерпретацією фразеологічних одиниць має перекладач. Він 

повинен відчути на собі стилістичне та емоційне забарвлення тексту оригіналу, 

стати частинкою культури мови оригіналу [7, с.103]. 

Таким чином, в перекладі потрібно, насамперед, зберегти значення 

фразеологізму, його емоційно-експресивне та функціонально-стилістичне 

наповнення. Перекладач повинен намагатися перекласти фразеологізм 

фразеологізмом, оскільки саме так можна досягнути найбільшої рівнозначності 

у відтворенні фразеології оригіналу в перекладі. Однак інколи такий прийом 
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неможливий: у мові перекладу може не бути рівноцінного фразеологізму або 

він є, але не підходить за своїми стилістичними особливостями. Саме в таких 

випадках застосовують переклад однослівним відповідником, описовий спосіб 

або калькування. Перекладач може зіткнутися з певними труднощами під час 

перекладу через національно-культурні відмінності між близькими за змістом 

фразеологічними одиницями в різних мовах. Найчастіше фразеологізми, що 

збігаються за змістом в мовах оригіналу та перекладу, мають різну емотивну 

функцію або стилістичну забарвленість. Вибір того чи іншого виду перекладу 

залежить від специфіки фразеологізмів, яку перекладач повинен розпізнати й 

зуміти передати. При відтворенні значення, образності і виразності; слід 

зважати на точну відповідність загального змісту, емоційне та стилістичне 

забарвлення, природну відповідність культурологічного фону ФО тощо. 

Перекладачеві у таких випадках допоможуть ерудиція й загальнокультурна 

підготовка. Саме тому, для правильного й адекватного перекладу 

фразеологізмів потрібно володіти не лише чималим лексичним матеріалом, але 

й використовувати різні спеціалізовані словники, які фіксують багатий матеріал 

фразеологізмів у кожній мові. У разі, якщо словник не даватиме еквівалента до 

того чи того фразеологізму, перекладач повинен звернутися до зазначених в 

наукових дослідженнях аспектів перекладу фразеологізмів й обрати 

найвдаліший, на його думку, спосіб перекладу для певного фразеологізму. 
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ЗАСОБАМИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 

У статті акцентовано на важливості адекватного перекладу символів як 

елементів етнокультурної концептосфери, закодованій в мовних 

репрезентаціях вихідного тексту. Вказано на основні стратегії і тактики 

відтворення символів віршованих творів. 

Ключові слова: символ, поетичний твір, переклад поетичного твору, вихідна 

мова, цільова мова. 

Постановка проблеми та її зв’язок з актуальними теоретичними або 

практичними завданнями. Для перекладу поетичних текстів основним 

завданням виступає максимальне відтворення поетичного тексту в системній 

єдності форми та змісту, що уможливлює забезпечення найвищого ступеня 

адекватності тексту перекладу відносно вихідного тексту. Відомою є істина, що 

поезія складна для перекладача, адже форма накладає обмеження на процес 

відтворення оригінального тексту іноземною мовою. Пряма міжмовна 

відповідність для мовної одиниці оригіналу часто не вкладається в 

ритмомелодійну структуру вірша цільової мови, тому перекладач змушений 

вдаватися до трансформацій, що є виправданими за умови, якщо асоціації, що 

виникають у реципієнта приймаючої культури, є подібними до тих, які 

передбачалися автором оригіналу.  
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Слід зауважити, що проблеми перекладу поетичних текстів розглядалися 

багатьма зарубіжними та вітчизняними дослідниками, серед яких Дж. Аббасі, 

С. Баснетт, Р. Блай, О.С. Грабовецька, Ф.Р. Джонс, Л.В. Коломієць, С.Холмс, 

О.І. Чередниченко та ін. 

Незаперечним видається і той факт, що поезія містить образи-символи, 

об’єктивне розкодування яких можливе лише за правильної інтерпретації цих 

символів у вихідній культурі. Символіка окремого поетичного тексту є 

фрагментом символічної картини світу певного етносу, її художнім відбитком, 

де символи актуалізують текстовий зміст, формують підтекст вірша, оскільки 

несуть у собі генетично закодований світогляд. Саме тому надзвичайно 

важливою постає трансформація в культуру та мову перекладу авторського 

задуму без привнесення у нього (або, принаймні, з мінімальним привнесенням) 

суб’єктивного розуміння. З огляду на це пропонована розвідка видається 

актуальною, оскільки скерована на дослідження проблем та особливостей 

транскодування етнокультурних елементів, тобто символів, оригіналу засобами 

цільової мови.  

Мета статті полягає у з’ясуванні основних стратегій і тактик, що 

використовуються перекладачем для відтворення семантики символів вихідної 

мови в текстах мови перекладу. Досягнення поставленої мети передбачає 

виконання низки завдань, а саме: здійснення огляду класифікацій способів і 

прийомів перекладу та подальшим вибором тієї із них, що найбільшою мірою 

відповідає проблемам відтворення такої одиниці поетичного тексту як символ. 

Об’єктом статті є символ як культурно маркована одиниця англомовних 

поетичних текстів. Предметом наукової розвідки слугують перекладацькі 

способи та прийоми відтворення символів засобами цільової мови.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Із найдавніших часів символи 

відігравали важливу роль у процесі пізнання людиною світу, себе у ньому. 

Cимвол є специфічним фактором соціокультурного кодування інформації та 

одночасно механізмом її передачі. Проблема символу вивчалася у семіотиці 

(Ю.М. Лотман, М.К. Мамардашвілі, Ч. Пірс, О. М. П’ятигорський, Ф. де 
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Соссюр), культурології, культурній антропології, психоаналізі (К. Гірц,  

Е.  Кассірер, К. Леві-Стросс, К.Г. Юнг), літературознавстві (В.В. Виноградов, 

І.А. Власевcька), лінгвістиці (Н.Д. Арутюнова, М.Н. Нікітін, О.О. Потебня). 

Дослідження символів долучено до найважливіших завдань перекладознавства, 

що передбачає вивчення особливостей транскодування символіки у 

художньому, зокрема поетичному, перекладі. 

Символ з позицій перекладознавства розуміють як одиницю культури, що 

засвоюється її носіями на несвідомому рівні, відзначається двоплановістю 

семантики, багатозначністю, контекстуальною обумовленістю, зображально-

виражальною здатністю в художньому (поетичному) тексті, що за умов 

релевантного відтворення у перекладі забезпечує ступінь 

адекватності/еквівалентності цільового тексту та тексту оригіналу [3].  

На сучасному етапі розвитку перекладознавства як самостійної дисципліни 

існує велика кількість класифікацій способів і прийомів перекладу, 

застосування яких обумовлено першочерговим завданням, що постає перед 

перекладачем, – необхідністю досягнення адекватності у процесі перекладу.  

Коротко зупинимося на тому, що перша класифікація способів і прийомів 

перекладу з чіткою методологічною установкою належить французьким 

лінгвістам Ж.П. Віне і Ж. Дарбельне, які беруть за основу термін "proc?d?s 

techniques de la traduction" [5 с. 499]. Вони класифікують способи і прийоми 

перекладу на прямі/дослівні (direct or literal) та непрямі (oblique). Прямі 

способи/прийоми перекладу включають запозичення (borrowing), кальку 

(calque), дослівний переклад (literal/word-for-word translation); непрямі – заміну 

(transposition), модуляцію (modulation), еквівалентність (equivalence, яка, однак, 

більше співвідноситься з терміном "адекватність" та розуміється як передача, 

головним чином, змісту, що може передбачати використання зовсім іншої 

фрази), адаптація. Ці основні прийоми/способи перекладу доповнені іншими, 

серед яких: компенсація (compensation), концентрація (concentration) та дифузія 

(dissolution), ампліфікація (amplification) та елімінація (economy), 

інтенсифікація (reinforcement) та конденсація (condensation), експлікація 
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(explication) та імплікація (implication), генералізація (generalization) та 

конкретизація (particulazation), перестановка (inversion) [7]. 

Класифікація способів і прийомів перекладу, запропонована англійським 

перекладознавцем П. Ньюмарком, також орієнтована на особливості 

відтворення культурно обумовлених понять, якими, до речі, є символи. Автор 

апелює терміном "процедури перекладу "procedures of translation" і пропонує 

виділяти такі їх види: 1) перенесення (transference), що включає 

транслітерацію; 2) натуралізація (naturalization); 3) еквівалент у приймаючій 

культурі (сultural equivalent); 4) функціональний еквівалент (functional 

equivalent); 5) описовий еквівалент (descriptive equivalent); 6) компонентний 

аналіз (сomponential analysis); 7) синонімія (synonymy); 8) прямий переклад 

(through-translation): дослівний переклад <...>: калька або переклад шляхом 

запозичення (сalque or loan translation); 9) заміни або транспозиції (shifts or 

transpositions), що включають граматичні заміни, наприклад, перехід від 

однини до множинного, заміна синтаксичної структури та ін.; 10) модуляція 

(modulation); 11) загальновизнаний переклад (recognized translation); 

12) компенсація (сompensation); 13) парафраза (paraphrase); 14) поєднання 

(сouplets); 15) виноски (notes) [6, c. 82–114]. 

Отже, у сучасному перекладознавстві не існує єдності у виділенні 

основних способів і прийомів перекладу. Така невизначеність пояснюється тим, 

що на цьому етапі розвитку цієї ще зовсім молодої дисципліни дослідники 

покладають в основу класифікацій різні критерії (лексичний, граматичний, 

стилістичний тощо), не виділяючи окремого із них як визначального.   

Багато дослідників наразі за основу перекладацької діяльності беруть 

теорію закономірних відповідників, розроблену Я.Й. Рецкером [4]. Згадана 

теорія є прийнятною для проблематики відтворення символу, оскільки у ній 

враховується лексико-семантичний аспект, що є першочерговим для 

відтворення саме семантики символу. Також варто звернути увагу на те, що 

оскільки словами-символами є такі одиниці, які зазвичай мають відповідники у 

мові приймаючої культури, найбільш частими засобами їх відтворення у 
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перекладі стають словникові (еквівалентні), варіантні та контекстуальні 

відповідники, виділення яких запропонував саме Я.Й. Рецкер.  

Як зазначає Я.Й. Рецкер, у процесі перекладу беруть участь три категорії 

відповідників: 1) еквіваленти, що встановлюються в силу тотожності 

означуваного, а також такі, що відклалися у традиції мовних контактів; 

2) варіантні та контекстуальні відповідники; 3) усі види перекладацьких 

трансформацій [4, c. 12]. Еквівалентні відповідники відносяться до сфери 

мови, варіантні та контекстуальні – до сфери мовлення. В основу поняття 

адекватності Я.Й. Рецкером покладено функціональну, а не формальну 

рівноцінність мовних засобів, тому у процесі здійснення перекладу перекладач 

має в першу чергу орієнтуватися на функціональні відповідники. 

Під поняттям "еквівалент" у теорії Я.Й. Рецкера розуміється постійний 

рівнозначний відповідник, що, як правило, не залежить від контексту" [4, c. 13]. 

Еквівалентні відповідники можуть бути: повними/абсолютними (повністю 

покривають значення усього слова, а не окремих його частин) та 

відносними/частковими (відрізняються стилістичним та експресивним 

забарвленням). 

Зупинимося на окремих способах перекладах символів, якими 

користуються перекладачі для створення адекватного цільового віршованого 

тексту. 

Варіантні відповідники є такими співвідношенням, що встановлюються 

між словами у тому випадку, коли у мові перекладу існує кілька слів для 

передачі одного й того значення вихідного слова. Прикладом застосування у 

перекладі варіантного відповідника можна вважати вживання лексичної 

одиниці мла замість англійського іменника fog у І. Драча поеми Т.С. Еліота 

"The Waste Land" (Under the brown fog of a winter dawn, / A crowd flowed over 

London Bridge <…> – Під бурою млою зимового ранку. / Пливе натовп 

Лондонським мостом, <…>/ Не гадав я, що смерть потоптала вже так 

багато [1, с. 72].), адже англо-українським словником зафіксовано кілька 

українських відповідників до англійського іменника fog, у числі яких 
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зустрічаємо й іменник (і)мла: 1) густий туман; 2) дим або пил у повітрі; імла; 

3) фот. Туман, вуаль. 

Проміжне місце між варіантними відповідниками та трансформаціями у 

теорії закономірних відповідників відводиться контекстуальним відповідникам, 

або контекстуальним замінам. Застосування такого роду відповідників або 

замін обумовлено тим фактом, що нерідко розкриття контекстуального 

значення слова залежить від широкого контексту, від контексту сусіднього 

речення або навіть від змісту цілого абзацу [4, c. 23], а дані двомовних 

словників не завжди забезпечують найбільш короткий шлях до встановлення 

контекстуального значення слова [4, c. 26]. Так, наприклад, символікою смерті 

в поетичному тексті Р. Фроста "Now close the windows" наділене складне слово 

wind-stirred, адже вітер (wind) традиційно маркує контакт з іншосвітом у 

вертикальному вимірі.  

В основі категорій диференціації та конкретизації значень лежить 

формально-логічна категорія підпорядкування, коли об’єм одного поняття 

складає лише частину об’єму іншого поняття. Прикладом застосування 

прийому конкретизації, а відтак і диференціації у процесі відтворення символів 

у ПТ можна вважати передачу слова-символу gate іменником брама ("великі 

ворота, переважно при монументальних спорудах") в українському перекладі 

М. Стріхи поетичного тексту Е. Дікінсон "Our journey had advanced": And God – 

at every Gate [8, p. 646] – При кожній Брамі – Бог [2, c. 151]. 

Висновки. Отже, для дослідження особливостей відтворення у перекладі 

символів як елементів художнього тексту, що зазвичай мають відповідники у 

мові приймаючої культури, найбільш релевантною з-поміж великої кількості 

існуючих класифікацій способів і прийомів перекладу вважаємо теорію 

закономірних відповідників, розроблену Я.Й. Рецкером, оскільки результати 

проведеного дослідження переконують, що основними засобами відтворення 

символів у перекладі виявляються саме ті групи відповідників і трансформацій, 

які систематизував у своїй теорії видатний учений. 
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Lately the phenomenon of lacunarity has been increasingly attracted the 

attention of linguists in translation studies, linguo-country studies, cognitive and 

semasiology aspects, that is caused by active development of language and culture of 

the native speaker. In the context of the integration of linguistic knowledge the 

majority of lacunas have disputable status. For example, some conceptons focuse on 

the peculiarities of the reproduction of the words in other language. Lingo-culture 

studies explores the discovery of national cultural differences in the semantics of the 

words and ways of interpretation of the vocabulary that has the ethno-cultural 

meaning. Cognitive linguistics considers lacunas as the absence of the corresponding  

concept in the conceptual sphere of a certain nation. Semasiology studies the 

similarities and differences in the semantics of the lexical corresponding words of 

various languages and of the interlingual  equivalence of lexical semantic categories. 

The research of lacunarity in all its aspects is an important and actual task for 

modern linguistics. Most researchers don’t even use the term “lacuna” when studying 

the national cultural specifics of the language, and there isn’t a universal 

classification for this notion, thus, we believe that the phenomenon of lacunarity has 

been studied insufficiently. 

The goal of this article is the description of the tendencies for studying the 

phenomenon of lacunarity. According to the goal the following tasks have been set: 

– to give a general overview of the approaches to the research of the 

phenomenon of lacunarity; 

– to explore in more detail the linguo-cultural and pragmatic approaches to the 

studies of lacunarity, the given classification and typologies of lacunas. 

The theoretical base in the branch of knowledge of lacunarity are the works of 

the following native and foreign linguists, as J.P. Vine, J. Darbelne, N.N. Dzida, 

M.P. Kochergan, G.V. Bykova, V.G. Gack, V.I. Jelvis, I.Y. Markovina, 

V.L. Muravyov, Y.O. Sorokin, Y.S. Stepanov, I. A. Sternin, J. Cvilikaite and others. 

The analyzed term «lacuna» was introduced to the language studies terminology 

by the Canadian linguists J.P. Vine and J. Darbelne. They characterized lacunarity as 

«a phenomenon that is always present when a word of one language doesn’t have a 
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corresponding word in the other language». In modern language studies this term is 

used by Y.S. Stepanov, Y.М. Karaulov, V.I. Zhelvis, V.L. Muravyov, 

I.Y. Markovina, Y.O. Sorokin, О.А. Ryvlyna, О.V. Ladysova, О.B. Pylayeva, 

G.V. Bykova, V.M. Ryabov, I. A. Sternin, Z. D. Popova, M.P. Kochergan and others. 

Russian linguist V.G. Gack views lacunas in the aspect of the reflective function 

of the language (an ability to designate the phenomena of objective reality), he calls 

them the gaps in the lecxical system of the language. [5, p. 261]. 

In the process of research of language and culture of Australian ethnos uolbiri 

and comparing them to the English culture, K. Hale uses the term «gap» [6, p. 298]. 

The linguist discovered the absence of the traditional numerals and views this fact as 

a lacuna. Although, R.L. Trask thinks that a «gap» is the absence of a linguistic 

element in the sentence that is by some means a logical necessity [10, p.99]. The 

researcher points out that N. Homsky paid too much attention to the certain types of 

«absent» elements in the syntactical structures of the sentences calling them «gaps», 

but in the modern linguistics there is a tendency to use the term «empty category» 

instead of «gap». 

Ukrainian philologist M. Kochergan offers a detailed and comprehensive 

definition [7]. He characterizes lacunas as language units,  for which an absence of 

the word for designation of phenomena is characteristic, and they exist in a certain 

society and have to have a one-word expression in the corresponding language. 

[7, p. 327–329]. To this category the scientist also refers words, the absence of which 

is caused by language (interlingual) reasons – the defects (incompleteness) of word 

making paradigms. 

From the positions of linguo-cultural studies and linguistics of the text 

І. Markovina and Y. Sorokin use the term «lacuna» in a broad, complex sence. 

Scientists use this term to designate all the phenomena that need a separate 

explanation when in contact with a foreign culture, they refer to lacunas «everything, 

that the recipient doesn’t understand in the foreign text, what he finds strange, what 

needs interpretation, is a signal of the presence of the specific national elements of 

the culture in the text» [8, p. 37]. 
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The theory and practice of translation explores the ways of delacunization, 

meaning the elimination of lacunas. N. Dzida believes that in translation studies 

lacunarity is thought to be a broader notion that nonequivalence and that lacunarity is 

a reason to eliminate certain prohibitions on the transformation of the texts that are 

being translated. The adequate perception of the translated fiction work is only 

possible with the correct translation of the national cultural aspects, lacunas and 

nonequivalent vocabulary, that make the understanding difficult but add originality to 

the work of art. N. Dzida believes that a lot needs to be done in the theory of the 

interpretation to put the term lacunarity in line with interpretational terms such as 

«equivalence» and «adequacy», and also in the ways of the elimination of 

intercultural lacunas (filling and compensation) with the traditional types of the 

translational transformations [4, p. 165].  

The applied aspect of lacunarity and its elimination is the subject of interest for 

English speaking researchers. In this manner, J. Cvilikaite notes that one of the 

reasons for studying lacunas (lexical gaps) is the fact that they cannot be identified 

beforehand. Only in the translation process interpreter understands that in the target 

language there is no particular word, whereas the dictionary offers in the following 

cases only the explanation of the concept, marked with the language of the original 

text. The filling-up of the lacunas affects the quality of the translation. J. Cvilikaite 

suggested the necessity of creating «lexical database» or «lexicon», which would be 

useful for translators [3, p. 129–130]. 

In modern linguistic studies we can trace the differences in the classification of 

lacunas. For example, they are differentiated on systemic / linguistic and functional / 

communicative, linguistic and cultural. 

Systemic lacunas are classified according to the level of the language: phonetic 

(the lack of certain phonemes in one language, disparity in the intonational 

constructions, emphasis, pauses), lexical (the absence of the word-equivalent in one 

language), nominative (the discrepancy of the nomination status in both languages, 

e.g., the equivalent of the simple word is a composite or compound), morphological 

(the lack of certain morphological category in one language compared to other), 
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syntactical (the disparity of syntactic structure in both languages), stylistic (the 

difference between denotat equivalents and its stylistic coloring). 

The structure of the functional lacunas include communicative (the discrepancy 

of the different communicatively relevant cinemas – gestures, facial expressions, 

movements of the body, head, legs, glance, the distance between communicants, the 

time features of communication, posture etc.), cultural – shaped by the peculiarities 

of the national mentality and culture, language etiquette and also lacunas of the 

cultural space (the specifics of the reality, to which the names of the national dishes, 

holidays, customs, metrics etc. belong). Among other classification of lacunas by the 

principle of correlation of the word with the concept separate are lexical – when the 

word and the word combinations are absent in the language and the concepts are 

present; semantic – when the word is missing, but the concept is present; conceptual 

(cognitive) – when the word and the concept are absent. 

The general typology of lacunas Russian scholar I. Tomasheva suggests in her 

research «The emotive lacunarity in the prose fiction», which can be depicted as 

follows: 

 
P.1. The classification of lacunas [9, p. 25] 
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According to the research of G. Antipov, O. Donskyh, I. Markovina and 

Y. Sorokin the results are given in collective work «The text as cultural 

phenomenon» [1], lacunar elements of the various cultural linguistics are detected in 

their active interaction. The systematization of the different types of lacunas, which 

were found in the intercultural contacts, leads to the conclusion about the prevalence 

of four groups: 

1) subjective lacunas – reflect the national and cultural features of the 

communicants in different linguocultural communities; 

2) communicative lacunas – represent the specifics of the various activities in 

their communicative aspect; 

3) lacunas of the cultural space – the process of the communication in a broad 

sense or lacunas of the cultural interior – the different communicative acts;  

4) the textual lacunas arising from the specific of the text as a tool of 

communication; the specific of the text can be formed by the content, the way of the 

fixation or perception of the material, the orientation on the individual recipient, an 

author poetics, etc. [1, p. 75]. 

From the position of linguocultural studies, structural and functional linguistics 

L. Bayramova believes that the emergence of lacunas is influenced by two main types 

of factors: 

1) linguistic factors (the peculiarity of the linguistic segmentation of the 

objective world and the mismatch in the speech development of the language 

systems);  

2) extralinguistic factors (the peculiarity of the customs, mentality, a variety of 

the cultural, spiritual and historical traditions of the different people, the 

socioeconomic and geographical living conditions). 

Taking into account these factors L. Bayramova suggests the following 

classification of lacunas: 

1) leveled lacunas : phonetic, lexical, morphemic, morphological, syntactic, 

stylistic. 

2. Motivated and unmotivated lacunas [2, p. 23]. 
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The abovementioned classifications confirm the distribution of lacunas into 

linguistic and cultural that is essential for the further research of this notion. 

As a whole, the phenomenon of lacunarity at the same time has the theoretical 

and practical importance. This notion attracts attention of linguists from the different 

branches of philology. Modern linguistics is characterized by the absence of the 

common definition of the term «lacuna», its universal typology and classification, but 

the presence of different approaches to its research demonstrates the formation of a 

new scientific paradigm. 
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Problems of folklore are acquiring more and more importance nowadays. None 

of the humanities, be it ethnography, history, linguistics, or the history of literature, 

can do without folklore. Little by little we are becoming aware that the solution to 

many diverse phenomena of spiritual culture is hidden in folklore. Nevertheless, 

folklore has not yet defined its objectives, its material, or its own specific character as 

an area of knowledge. We have some works pertaining to general theory, but life 

proceeds at such a rapid pace that the propositions put forward in these works no 

longer conform to the extremely complex picture that emerges from current research.  

Correctness of methods and, consequently, of conclusion depends on the correct 

understanding of the essence and objective of research.  

The formal study of folklore began about 300 years ago. One of the earliest 

books to take up the subject was «Treatise on Superstitions» (1679), by the French 
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satirist Jean Baptiste Thiers. Miscellanies (1696), by the English antiquary John 

Aubrey, dealing with popular beliefs and customs regarding such things as omens, 

dreams, second sight, and ghosts, was another early work. 

The first important work on the general subject of folklore was «Antiquitates 

Vulgares» or, «The Antiquities of the Common People» (1725), by the British 

clergyman and antiquary Henry Bourne, which was largely an account of popular 

customs in connection with religious festivals. «Reliques of Ancient English Poetry» 

(3 volumes, 1765), edited by the English poet, antiquary, and bishop Thomas Percy, 

was an important collection of English and Scottish ballads. In 1777 the British 

clergyman and antiquary John Brand published «Observations on the Popular 

Antiquities of Great Britain». The book cataloged and described the origins of many 

customs and became the standard British work on folklore [6]. 

In Germany, the philosopher Johann Gottfried von Herder and the philologists 

Jacob and Wilhelm Grimm did pioneer work in folklore. Herder published a valuable 

collection of German folk songs in 1778; the Grimm brothers compiled the collection 

of folktales «Household Tales». 

The collection and analysis of folklore increasingly occupied the attention of 

scholars in Europe during the 19th and early 20th centuries. Numerous journals and 

societies devoted to the recording and preservation of the folk heritage were founded. 

The research of the 19th-century German philologist and Sanskrit scholar Theodor 

Benfey formed the basis for all later comparative studies in the field. His views were 

espoused by such scholars as the Scottish classicist and folklorist Andrew Lang, who 

wrote «Custom and Myth» and «Myth, Literature and Religion», and the British 

anthropologist Sir James George Frazer, author of «The Golden Bough». Their works 

were landmarks of the so-called anthropological school of folklore study [4, p.22 ]. 

Folklore is understood as the conventional knowledge of oral tradition, with the 

folktale representing its narrative branch.  

The earliest appearance of the term «folklore», coined by William John Thoms 

in 1846, referred to «popular antiquities» and «old customs, usages, and 

superstitions».  Richard Dorson refers to the «traditions of the community» and, 
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though the material he collected directly from informants is in the minority and 

material from printed sources the majority, he emphasizes that «authentic» folklore is 

inherently, by definition, oral [ 2, p.174]. Originally it connoted tradition, ancient 

customs and surviving festivals, old ditties and dateless ballads, archaic myths, 

legends and fables, and timeless tales, and proverbs.  

As these narratives rarely stood the tests of common sense and experience, 

folklore also implied irrationality: beliefs in ghosts and demons, fairies and goblins, 

sprites and spirits; it referred to credence in omens, amulets, and talismans. From the 

perspective of the urbane literati, who conceived the idea of folklore, these two 

attributes of traditionality and irrationality could pertain only to peasant or primitive 

societies. Hence they attributed to folklore a third quality: rurality. As an outgrowth 

of the human experience with nature, folklore itself was thought to be a natural 

expression of man before city, commerce, civilization, and culture contaminated the 

purity of his life. 

The triumvirate of attributes - traditionality, irrationality and rurality - was to 

dominate the concept of folklore for many years to come; often it still does. It 

provided standards for inclusion or exclusion of stories, songs, and sayings within the 

domain of folklore proper. Those which possessed at least one of these qualities were 

christened «folk stories, folksongs, riddles and folk-sayings»; those which did not 

were reprovingly rejected.  

The cloak of tradition concealed the identity of those who authored folktales, 

ballads, and proverbs, and transmission from generation to generation obscured their 

origins. 

Thus, by default rather than merit, anonymity became an earmark of folklore. 

Indigenous prose or poetry became part of folklore only after the memory of its creator 

had been erased. Then, the seal of anonymity sanctioned tradition as genuine. It 

legitimized songs and tales as integral parts of the cultural heritage of society [1, p.14]. 

Paradoxically, intertwined with the attribute of communality is the idea that 

folklore is universal. While folksongs and tales might be forged within a particular 

community and express its unique experience, they also transcend the boundaries that 
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language and space impose and emerge in diverse groups and remote countries, still 

maintaining a fundamental unity. The attribute of universality appears to be both 

formal and thematic. All peoples distinguish poetry from prose, pithy sayings from 

epic poems; all construct narratives, fictional or historical, by stringing events in 

sequences; and all can combine music and movement with words and can sing and 

dance to their harts’ content. These are inherent abilities of being human/human 

beings [6]. 

The themes, the metaphors, and the subjects of stories, songs, and sayings of 

peoples who live in countries remote from each other and who speak completely 

unrelated languages exhibit a high degree of similarity that history could not explain. 

Migrations, contacts in war and peace cannot account for the common features that 

the tales and poems of native Australians, Africans, and Americans share. All include 

stories of gods, of creation and of destruction; all tell about marvelous events, beings 

and places; and all dwell upon the supernatural, the extraordinary, the absolute, and 

the incongruous. Their metaphors relate to nature, beliefs, and societies, and their 

songs celebrate victories and lament failures in the struggle for survival. Often, 

similarities are even more striking when the same narrative episodes and verbal or 

visual images appear in the expressions of unrelated peoples. 

According to the above premises, the mythology of all nations not only tells 

about but is the dawn of humanity. It incarnates the commonality in all communities 

and voices the primordial expression of man. In its fundamental forms folklore 

emerged before human diversity developed and thus embodies the most rudimentary 

forms of verbal and visual symbols.  

Naturally, folklore in its primary stage could not have been accessible to modern 

man, and this attribute would have been completely lost had it not been for the 

attempt to recapture tales and songs as they existed in non-literate societies - that is, 

as they are told and sung orally without recourse to any written devices to aid in 

memorization and transmission of texts. 

Hence, the oral nature of folklore had become one of its crucial attributes, the 

touchstone of authenticity and originality [1, p.18]. 
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According to Martha Hamilton and Mitch Weiss, a folk tale as a main 

constituent of folklore is a story which has been handed down from person to person 

for generations and generations. Therefore, one of the most important identifying 

features of a folk tale is that it belongs to an entire culture, rather than to an 

individual. For this reason, folk tales give us many insights into the cultures from 

which they spring. The characters tend to be somewhat one-dimensional, stereotypes 

of ordinary people (for example, an evil old man or a wise woman). However, 

extraordinary things do happen to them. The themes in folk tales are universal and 

timeless. Folk tales generally lack descriptive passages and rely almost exclusively 

on plot. 

Folktales satisfy our sense of justice and morality because good is usually 

rewarded and evil punished. Figuratively expressed, they hold up a mirror to human 

nature, often making us laugh at ourselves.  

To the stylistic marks of the folktales belong the frequent usage of rhyme and 

repetition; the presence of some sort of formula to introduce and/or conclude the 

story. Rich and vivid language of the folk tales often maintains the flavor of the 

country of origin; there is much dialogue, and words are so carefully chosen that 

detailed description is unnecessary [3, p.376]. 

The symbolic interpretation of fairy tales as well as their relation to the 

unconscious has become a challenging field of speculations for a number of Freudian 

and Jungian analysts. 

Sigmund Freud was the first to discover the symbolic nature of fairy tales. Like 

the myth and the legend, the fairy tale touches the most primitive parts of the psyche. 

In the "Interpretation of Dreams", Freud turns to fairy tales to advance dream 

analysis. In the “Wolf Man”, he argues that the fairy tale offers the child a way of 

thinking which corresponds to the representation of himself. The child identifies with 

the wild animal and that perhaps explains his lack of surprise to the anthropomorphic 

animals found in many tales.  

The famous psychoanalytic Jung attributed special importance to fairy tales 

when he claimed that in these stories one can best study the comparative anatomy of 
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the psyche. In myths and legends one gets all the basic patterns of the psyche through 

an overlay of cultural material; in fairy tales there is much less specific conscious 

cultural material.  

As we can see all psychoanalytic interpretations are the outcome of the 

theoretical background of their theorists, attempting to demonstrate the relation 

between children's responses to a projective instrument and fairy tale interpretation. 

Although this relationship is not a direct one, it may serve as a significant lead in the 

field of fairy tale interpretation as well as in clarifying the relationship between fairy 

tales and unconscious processes [5, p.16]. 

Formalism is the study of the "form" or structure of literature.  In the study of 

fairy tales, the obvious area in which the stories' form is analyzed is in the area of 

motif analysis, but the mere presence of a motif in a tale doesn't necessarily tell much 

about its form - to understand how the story is put together, one must also understand 

the function of the motifs within the tale.   

The Russian folklorist Vladimir Propp attempted to analyze how various 

elements were used in specific folktales.   He used as his study sample the magic tales 

included in the standard collection of Russian folk tales, compiled by Afanas’ev.  

The Proppian tool involves two analytic approaches: one which focuses on plot 

structure, and the other centering on tale role analysis. The former produces an 

interpretation of the themes, while the latter is more useful in opening up a socio-

historical interpretation of the texts. 

  V. Propp concluded that all tales have a common structure and are built from 

150 elements (such as donor, gift, transmittal etc); that there are several recognizable 

functions, which may be fulfilled by various character types or motifs; and that these 

functions, when they are present, always occur in the same sequence, although there 

may be some repetition of particular sequences. Propp identified 31 distinct functions 

which he argued dictated the structure of the folktale, being its most important 

fundamental elements. For each function is given a brief summary of its essence, an 

abbreviated definition in one word and its conventional sign [5, p.17]. 
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Folklore scholars today distinguish between true folklore and material such as 

anecdotes, or syndicated comic strips. Such things, commonly referred to by the 

media as part of the folk heritage, are defined by some folklorists as popular lore. 

Folk tradition and popular tradition do intermingle, however. Popular forms 

continually draw on genuine folklore forms for inspiration, and popular lore 

occasionally becomes so widely known that folk groups adapt it to their own oral 

tradition.  

To summarize, folklore is integral to everyday life. It can be observed wherever 

humans interact face-to-face, however some forms of folklore are only performed at 

specific times, events, or places. Obvious examples of folklore include holidays and 

festivals, as well as key events in the human life-cycle.  

Folklore often occurs in multiple different versions or variants.  Specific 

elements can recur in various different forms of folklore, for example the terms "once 

upon a time" and "they lived happily ever after" can be found in a wide range of folk 

tales.  
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ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ НА УКРАЇНСЬКУ МОВУ АНГЛІЙСЬКИХ 

ЕТНОГРАФІЧНИХ РЕАЛІЙ  

У статті розглядаються особливості передавання засобами української мови 

змісту та експресивності англійських етнографічних реалій. Матеріалом 

дослідження послужили етнографічні реалії, виділені у  казці Л.Керролла 

"Alice's Adventures in Wonderland" та її українському перекладі "Пригоди Аліси 

в Країні Див" за авторством  В. Корнієнка. 

Ключові слова: переклад, етнографічна реалія, одиниця перекладу, 

транскрипція, перекладацькі трансформації. 

У сучасному мовознавстві переклад не без підстави визначається як одна з 

основних проблем людського спілкування. Питання перекладу, зокрема 

художнього, незважаючи на досить велику кількість робіт у цій області, вивчені 

ще не в повній мірі. Мало також спеціальних робіт, присвячених проблемам 

перекладу художніх творів конкретних авторів з англійської мови на 

українську. Нам видається актуальним звернення до питань художнього 

перекладу, так як дане дослідження важливо і цікаво і в плані аналізу власне 

мовних явищ, і в плані аналізу художніх особливостей оригіналу і його 

перекладів. Актуальність теми обумовлена також нечисленністю досліджень, 

присвячених особливостям перекладу казки Л.Керролла "Alice's Adventures in 

Wonderland". У даній роботі зроблено спробу узагальнити існуючий в 

лінгвістиці досвід дослідження і власні спостереження над мовною структурою 

оригіналу і перекладу, дається загальний огляд і аналіз творчих прийомів 

автора і перекладачів. 

Основним методом даного дослідження є порівняльно-зіставний аналіз 

результатів перекладацького процесу, що дозволяє виділити еквівалентні 

одиниці, а також виявити зміни форми і змісту, що відбуваються при заміні 
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одиниці оригіналу еквівалентною їй одиницею перекладу. Порівняльний аналіз 

дає можливість з'ясувати, як долаються типові труднощі, а також які елементи 

оригіналу залишаються неперекладеними, отримати інформацію про 

корелятивність окремих елементів оригіналу та перекладу, обумовлену як 

відносинами між системами мов, що беруть участь у перекладі, так і деякими 

позалінгвістичними факторами. 

Яскравим прикладом неперекладних елементів тексту є реалії. 

межах безеквівалентної лексики реалії виділяються в окрему перекладознавчу 

категорію, і належать до найменш вивчених лінгвістичних одиниць. Аналіз 

існуючих визначень реалії дозволяє виділити дві основні точки зору на 

розуміння цього явища – екстралінгвістичну та лінгвістичну. Прихильники 

екстралінгвістичного підходу розглядають реалію як суто позамовне явище, 

визначаючи її як факти, пов’язані з подіями суспільного та культурного життя 

країни, особливостями її державного ладу, історією її народу. У працях 

представників лінгвістичної течії релевантним критерієм виділення реалії 

вважається її яскраво виражений національно-культурний колорит, 

співвіднесеність з об’єктивною реальністю, відображеною в свідомості 

конкретної лінгвокультурної спільності і, як наслідок цього, відсутність 

відповідностей в інших мовах. Очевидно, що всі реалії входять в обсяг 

безеквівалентної лексики певного бінарного зіставлення [2, с. 107]. 

В результаті дослідження реалії, представлені в тексті казки Керролла 

"Alice's Adventures in Wonderland", вдалося розділити на дві великі групи: 

1) етнографічні реалії; 2) суспільно-політичні реалії. У даній статті будуть 

розглянуті особливості перекладу на українську мову англійських 

етнографічних реалій. 

До групи етнографічних реалій включається більшість слів, що позначають 

ті поняття, які належать науці, що вивчає побут і культуру народів, форми 

матеріальної культури, звичаї, релігію, духовну культуру, в т.ч. мистецтва, 

фольклор і т.п. 

У казці ми зустрічаємо такі реалії, що позначають назви страв і напоїв. 
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1) Orange Marmalade [1, с. 38] - апельсиновий мармелад. 

Для передачі цієї реалії на українську мову перекладачі можуть користуватися 

різними прийомами: замінити словосполучення іншим, що позначає назву 

відомих українським дітям ласощів, або частково поміняти структуру 

словосполучення. Але строго кажучи, в цих випадках реалія перестане бути 

реалією. На наш погляд, краще передати дану назву, використовуючи переклад 

слова orange (апельсинове) і транскрипцію слова marmalade, тим більше, що 

слово мармелад вже міцно увійшло в українську мову. 

2) При перекладі реалії camomile [1, с. 133] - настій ромашки (надзвичайно 

гіркі ліки, що широко застосовувалися в ті дні) перекладачі можуть 

використовувати прийом функціональної заміни. Потрібно підібрати 

своєрідний «гіркий» аналог, який добре відомий українському читачеві, 

наприклад, гірчицю. Звичайно, в семантичному сенсі таку заміну не можна 

визнати повністю рівноцінною, однак, якщо розглянути контекст, її можна 

вважати вдалою. Л.Керролл в даному фрагменті поєднує пряме і переносне 

значення слова bitter - гіркий; запеклий: .And camomile that makes them bitter.  

[1, с. 133] (від настою ромашки люди стають жорстокими / гіркими). В 

українському перекладі В.Корнієнко подібна гра слів з'являється у фрагменті: 

Фламінго кусючий, як гірчиця. 

Цікаво відображаються в перекладах звичаї і ритуали англійського народу, 

зокрема, традиція пити чай о п'ятій годині. 

У перекладі В.Корнієнка знаходимо наступний фрагмент:  

- Відтоді у нас завжди шоста година. Нараз Алісу осяяв здогад. 

- І через те стіл накритий до чаю? - спитала вона. 

- Атож, саме через те, - зітхнув Капелюшник. - У нас завжди пора чаю, 

нам навіть ніколи помити посуд. 

Ми спостерігаємо розбіжність між традиційним уявленням про час 

англійського частування і фактичною згадкою про це в казці. Що ж відповідає 

дійсності? Справа в тому, що казка була написана ще до того, як звичай пити 

чай о п'ятій годині пополудні став повсюдним в Англії. У будинку Лідделл 
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(сім'я Аліси) чай подавали о шостій годині, коли діти вечеряли, тому в казці 

Керролла: 

It's always six o'clock now ... it's always tea-time [1, с. 102]. (Тут завжди шість 

годин .і завжди пора пити чай). 

Ми бачимо, що Корнієнко зробив переклад практично дослівним. Ні в 

оригіналі, ні в її варіанті не спостерігається реалії, хіба тільки реалія життя сім'ї 

Лідделл. Російський перекладач цієї казки В.Орел у своєму переказі пропонує 

такий варіант: Все пьют чай в пять часов, вот и нам приходится. Орел своїм 

перекладом хотів показати традиційність і деяку манірність сучасного звичаю 

англійців. І саме в його перекладі це чаювання виступає як реалія англійського 

життя, хоча і спостерігається порушення принципу історичної достовірності. 

Наступна група етнографічних реалій пов'язана з грою в крокет. Для 

передачі самої назви гри перекладач застосовує метод транскрибування: croquet 

[1, с. 124] - крокет. Потрібно відзначити, що ця гра мало поширена в Україні, 

тому доречно увести до тексту перекладу пояснення або опис, які б розкривали 

сутність цієї розваги. 

Для перекладу слова croquet-ground [1, с. 124] - крокетний майданчик - 

також можна ввести пояснення (майданчик для гри в крокет) або опис (в 

крокет грають на зеленій галявині). Такий спосіб перекладу  видається більш 

вдалим, так як не всі маленькі українські читачі, втім, як і деякі читачі старшого 

віку, знають, що собою являє гра в крокет. Описи перекладача допомагають 

нам краще пізнати побут і культуру англійського народу, а також розширити 

свій кругозір. 

В.Корнієнко користується прийомом родо-видової заміни (генералізація), 

вживши родове кулі замість видового croquet-balls - крокетні кулі. Це зроблено 

з метою уникнути захаращення тексту часто повторюваним словом 

«крокетний». 

Найменування мір, що позначають одиниці ваги, довжини, площі, об'єму 

рідин і т.п., мають, з точки зору перекладу, деякі особливості, які заслуговують 

на увагу. Більшість найменувань цих одиниць - типові для мови-джерела 
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терміни, і реаліями їх робить обмеженість використання в інших країнах. Щоб 

сприймати інформацію, носіями якої є одиниці мір, читач повинен знати 

реальні величини цих мір або хоча б мати приблизне уявлення про них. Отже, 

значення відповідних одиниць повинні бути так чи інакше вказані в перекладі 

або подані таким чином, щоб читач міг здогадатися про них. 

Традиційно перекладачі казки «Пригоди Аліси в Країні Див» не замінюють 

слова, що позначають довжину і висоту, українськими варіантами - сантиметр, 

метр і т.п. Дійсно, вдаватися до заміни одних мір іншими потрібно обережно, 

щоб уникнути порушення колориту, історичної правди, загального тону 

розповіді. 

Наприклад, В.Корнієнко при перекладі речення  She had brought herself 

down to nine inches high [1, с. 91] передає англійське слово inches українським 

еквівалентом дюйм: Тож вона почала потрошку надкушувати гриба з правої 

руки і не виходила з лісу доти, доки не поменшала до дев'яти дюймів. 

Потрапляючи в мову образів, міри-реалії служать не стільки для передачі 

точної інформації, скільки для створення в уяві читача уявлення про 

описуваний фрагмент дійсності. Точність цифрових показників в текстах 

художньої літератури, як і слід було очікувати, не відіграє тієї вирішальної ролі, 

яку вона має в науково-технічному тексті; закономірною швидше буде 

приблизність. Приблизне їх значення частіше, ніж у інших реалій, можна 

вивести з вузького контексту, тобто нерідко художній образ буває більш-менш 

зрозумілим і без знання точних величин відповідних одиниць. Але вдаватися до 

прийому опущення англійських традиційних мір довжини в українському 

перекладі не варто. Ці слова-реалії є невід'ємною частиною мови, а відповідно, і 

культури народу. Текст без них спрощується і втрачає національний колорит 

По-різному підходять перекладачі до перекладу слів, що позначають 

англійські грошові одиниці. У казці Керролла зустрічаються слова шилінг і 

пенс: And reduced the answer to shilling and pence [1, с. 159]. У практиці 

перекладу реалії-гроші, як правило, транскрибуються.  
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В.Корнієнко нічого не змінює в своєму перекладі, користуючись прийомом 

транскрипції англійських слів: Вони запопадливо записали на табличках усі 

три дати, тоді додали їх і одержану суму перевели в шилінги та пенси. Однак 

в даному фрагменті важливіше було передати не конкретні слова, а саму 

парадоксальність ситуації. Дане речення ми знаходимо в описі допиту 

Капелюшника. Цей допит - апофеоз безглуздя судового розгляду: за 

розпорядженням Короля присяжні записують три дати початку чаювання, які 

не мають ні найменшого відношення до крадіжки кренделів, потім ці дати 

чомусь складаються, а отриману суму переводять в шилінги і пенси, тобто 

присяжні вирішують задачу,  яка чимось нагадує звичайну шкільну 

арифметичну задачу. Назви грошових одиниць, вжиті в переносному значенні, 

втрачають свою конкретність і матеріальну вартість, наближаючись за 

значенням до «не реалія». Основним прийомом перекладу таких слів є переклад 

нейтральними засобами, в першу чергу, заміною родовим поняттям «гроші», 

«сума», а при більш широкому узагальненні сенсу - «багато», «мало», або, 

нарешті, пропуск валюти, яка важко піддається перекладу.  

Отже, універсального способу перекладу реалій не існує. Найбільш 

частотними прийомами є транскрипція і приблизний переклад. Переклад 

семантичним неологізмом найменш уживаний. Причина досить очевидна: 

творцем мови є народ і дуже рідко - окремий автор. Не викликає заперечень 

теза, про неможливість заміни реалії мови-джерела на реалію мови перекладу, 

так як це тягне за собою руйнування цілісної мовної та художньої структури 

твору, його національного колориту і своєрідності. Вдало перекладений твір 

стає частиною художньої літератури того народу, мовою якого він 

перекладений. 
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АМЕРИКАНСЬКОЇ ЕТНОКУЛЬТУРНОЇ КОНЦЕПТОСФЕРИ 

У статті висвітлено актуальні питання перекладності етнокультурних 

концептів Америки засобами української мови. Виділено основні стратегії і 

тактики відтворення етнічно маркованих одиниць англомовного тексту в 

цільовій мові. 

Ключові слова: етнокультурно марковані концепти, перекладність, 

перекладацькі стратегії і тактики. 

Постановка проблеми та її зв’язок з актуальними теоретичними або 

практичними завданнями. Сучасний етап розвитку перекладознавства 

характеризується тенденцією до вивчення ключових понять лінгвістичної 

науки, серед яких виокремлюються “концептуальна картина світу” 

(О. Кубрякова, О. Селіванова) і “мовна картина світу” (Ю. Караулов, 

О. Кубрякова, О. Селіванова), концепт (М. Алефіренко, Н. Арутюнова, 

С. Жаботинська, В. Карасик, В. Маслова, Ю. Степанов) і концептосфера 

(Д. Лихачов, О. Селіванова), які передають один з найістотніших моментів 

буття людини, що дозволяє зосередити увагу перекладознавців на вивченні 

глибинних процесів взаємодії мови, мислення та дійсності, ролі мови у 

формуванні внутрішнього світу людини. Це зорієнтовує сучасного перекладача 

на досягнення адекватності відтворення в перекладі репрезентацій образних 
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параметрів тих феноменів, що загалом створюють неповторну картину світу 

певної лінгвокультури. У такому контексті актуальним видається звернення до 

проблеми перекладності етнокультурної концептосфери художнього твору.  

Мета роботи полягає у з’ясуванні ключових стратегій і тактик відтворення 

в мові перекладу американської концептосфери, закодованої в художніх творах. 

Для досягнення мети необхідним постає розв’язання таких завдань: з’ясування 

поняття картини світу, концептуальної картини світу та мовної картини світу в 

межах перекладознавчого аналізу; визначення стратегій і тактик відтворення 

мовних репрезентацій концептів американської культури в перекладі; 

систематизація перекладацьких труднощів відтворення домінантних рис 

американських етнокультурних концептів. 

Об’єктом дослідження є етнокультурно марковані концепти як складники 

картини світу американців у творах літератури США та в їхніх українських 

перекладах. Предметом дослідження постають стратегії і тактики відтворення в 

українських перекладах англомовних репрезентацій концептосфери 

американської культури. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Теорія перекладу останні кілька 

десятиліть розвивалася в напрямку, який охоплює ширше коло аспектів, ніж 

дослідження суто мовних проблем і формальних відношень між текстами 

оригіналу й перекладу, активно сприймаючи найновіші досягнення в галузі 

лінгвістики тексту та дискурсивного аналізу, а також приділяючи окрему увагу 

культурній та етичній проблематиці [2; 3; 4]. У зв’язку з цим найбільш 

системно до лінгвокультурологічних досліджень, зокрема в ракурсі перекладу, 

можна підійти, сприраючись на думку С.Г. Воркачова, за допомогою двох 

феноменів – (національної) мовної особистості й (лінгвокультурного) концепту, 

оскільки вони віддзеркалюють “ментальність і менталітет узагальненого носія 

природної мови” [1]. 

Переклад – це точка перетину, у якій сходяться практично всі проблеми 

мови й мислення, мови і культури, національного й індивідуального в 

концептуальній та мовній картинах світу, проблеми жанру і стилю, виникнення 
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і сприйняття тексту, проблеми тексту та інтертексту, первинності і вторинності 

текстової діяльності і самого тексту, проблеми творчого та стереотипного в 

мисленні і виникненні мовленнєвої діяльності. Очевидно, що це неповний 

перелік проблем, які можна побачити в феномені перекладу. Важливою для 

перекладу є проблема взаємозв’язку мови й культури, яка значною мірою 

пов’язана з пошуком універсального й специфічного в сприйнятті дійсності 

носіями різних лінгвокультурних традицій. Вивчення мов і культур дозволяє 

розкривати їхні особливості, тому що «саме зіставлення рідної мови і “своєї” 

культури з іншою мовою та з “чужою” культурою допомагає звернути увагу на 

їхню несхожість із “власною” культурою, пропонуючи нове осмислення 

навколишнього світу, – усувається ілюзія єдино можливого бачення світу, 

збагачується та розширюється власне світобачення і світовідчуття» [5, с. 10]. Як 

зазначає Л.В. Ковальова, “концепт вербалізується і стає частиною семантичного 

простору мови, використовуючи систему мовних знаків. Мова може 

репрезентувати всю інформацію, набуту людиною, і накопичений досвід 

соціуму” [6, с. 55]. Тому в теорії та практиці перекладу існує таке поняття як 

“когнітивна функція перекладу”, що тісно пов’язана з його комунікативною 

функцією, адже мета цього виду комунікації полягає у передаванні інформації, 

а отже в інформаційному збагаченні й розширенні фонових знань отримувача. 

Етноспецифічні фрагменти концептуальної картини світу, які відбивають 

ментальну і культурну своєрідність нації, завдяки перекладам стають 

доступними для носіїв інших мов. 

Проблема індивідуально-авторської інтерпретації світу в концептах є 

цікавою і маловивченою. Загальновизнаною є думка про те, що національно-

культурна специфіка значень різних типів слів зумовлена їхнім самобутнім 

статусом, національною своєрідністю, що зумовлене індивідуально-авторським 

сприйняттям, особливостями самого денотата, який належить до 

етноунікальних явищ, а тому викликає високу почуттєву напругу, гаму 

позитивних емоцій.  
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Водночас принцип перекладності є основою професійного світогляду 

перекладача, дослідження якого є одним з головних напрямків розвитку 

сучасної науки про переклад. Розв’язання проблеми перекладності в теорії 

перекладу залежить від того, як тлумачиться співвідношення мовних та 

позамовних аспектів перекладу, які вимоги висуваються до перекладу та які 

нормативні критерії використовуються для його оцінювання. 

Етнокультурно маркований концепт відзеркалює історію, досвід, культуру 

країни чи певного її регіону, відтворення його мовних репрезентацій повинно 

максимально відбивати внутрішній стан, думки, образи, що виникають у 

свідомості, асоціації жителів регіону. Тому сьогодні все більше уваги 

приділяється адекватності перекладу, який виражає ті самі комунікативні 

настанови, інтенції, що й вихідний текст. 

У межах загальної теорії комунікації виділяється так звана функціонально-

комунікативна адекватність перекладу, яка передбачає відтворення з 

максимально можливою мірою домінантної функції тексту, що формується на 

основі комунікативної інтенції відправника повідомлення, спрямованої на 

забезпечення комунікативного ефекту з боку отримувача інформації. У зв’язку 

з цим адекватним перекладом може вважатися “переклад, у якому 

відтворюється функціональна домінанта вихідного повідомлення відповідно до 

комунікативної інтенції відправника тексту-оригіналу” [8]. 

Л. К. Латишев вважає, що вихідний і перекладений тексти повинні 

передусім викликати однакові реакції у своїх адресатів [7, с. 126]. Тільки 

завдяки аналізу мовного матеріалу й екстралінгвальних умов породження 

тексту перекладач може зрозуміти комунікативну інтенцію автора і в 

майбутньому створити текст перекладу з урахуванням цієї інтенції. Довкілля, 

духовне життя і поведінка людей відбиваються у свідомості індивідуума 

певними когнітивними структурами, які зі свого боку реалізуються і 

переструктуровуються в мовних категоріях і формах. 

Останнім часом у перекладознавчих студіях акцент робиться на 

діяльнісному підході до процесу перекладу, який відрізняється від традиційної, 
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субституційно-трансформаційної, онтології перекладу відношенням до діяча та 

діяльності. У субституційно-трансформаційній онтології діяльність зводиться 

до оптимізації системи пошуку трансформацій і замін, у той час як у 

когнітивно-діяльнісній онтології переклад не зводиться до маніпуляції різними 

мовними засобами, а сам є діяльністю згідно із заданою в оригіналі програмою. 

Отже, науковий акцент зміщується з пошуку необхідних субститутів і 

трансформів на дослідження авторської програми оригіналу, що визначає 

способи подальшої діяльності перекладача з вихідним текстом, та створення 

тексту перекладу, максимально близького за формою і змістом до тексту 

оригіналу.  

Немає жодного сумніву, однак, що в процесі перекладу повинні 

застосовуватися всі практичні напрацювання, виконані в рамках традиційної 

лінгвістично орієнтованої онтології, оскільки когнітивно-діяльнісна онтологія 

перекладу не суперечить попереднім теоріям. Вона, навпаки, є доповненням, 

закономірним розвитком ідей учених минулих років, тому, будучи сучасною, 

когнітивно та антропоцентрично спрямованою, когнітивно-діяльнісна теорія не 

відкидає постулати В. Комісарова чи Я. Рецкера, але підходить до проблеми з 

іншого погляду, з іншого концептуального рівня. 

Співвіднесеність перекладу з міжкультурною комунікацією відносить його 

до культурологічної парадигми, зорієнтованої на соціокультурні чинники, які 

детермінують можливість оригінальних знаків перекладатися іншими, 

відмінними від них знаками. 

Співвіднесеність перекладу з міжконцептуальною комунікацією дозволяє 

розглядати його як певні мисленнєві стратегії, які застосовує перекладач для 

виявлення авторської моделі досліджуваного явища. В осонові концептуальної 

моделі перекладу, розробленої Т.О. Фесенко на матеріалі художніх текстів, 

лежить уявлення про переклад як “вербальну проекцію етноментального 

досвіду однієї лінгвокультурної спільноти через інтеграцію ментальних площин 

перекладача як представника іншої лінгвокультурної спільноти” [9, с. 45]. 

Концептуальна модель перекладу відбиває основні тенденції сучасного 
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перекладознавства, що розглядає переклад як вид когнітивної діяльності. 

Когнітивне перекладознавство досліджує переклад як інтегральний процес 

взаємодії когнітивних, комунікативних і семіотичних чинників. 

Способи подолання перешкод на шляху до перекладності та характер цих 

перешкод позначаються на самій сутності поняття перекладності та на його 

відношенні до еквівалентності й адекватності. Так само, як і повна 

еквівалентність, повна перекладність також виявляється не завжди досяжною. 

Часткові втрати задля досягнення головної прагматичної мети змушують 

вдаватися до перекладу на рівні часткової еквівалентності, але за обов’язкової 

умови адекватності перекладацького рішення. При цьому слід мати на увазі, що 

принципова перекладність, яка допускає певні втрати, виходить з того, що ці 

втрати стосуються менш істотних елементів тексту, та передбачає обов’язкове 

збереження його функціональних домінант та “раціонального інформаційного 

змісту” [10, p. 26]. Це становить один з найголовніших принципів стратегії 

перекладу загалом та відтворення мовних репрезентацій етнокультурно 

маркованого концепту зокрема. 

Незважаючи на наявність поняттєвих лакун в обох лінгвокультурах, а 

також безперервне поповнення словника неологізмами, адекватно перекласти 

такі тексти можна, проте це має відбуватися за умови збереження основних 

функцій оригіналу в перекладі. Аксіома перекладності передбачає сприяння 

процесам активного пошуку та творення відповідників у мові перекладу для 

нових термінів і понять тексту оригіналу. Отже, щоб адекватно відтворити 

мовні репрезентації етнокультурно маркованих концептів потрібно врахувати 

передусім багатокомпонентну природу концепту та специфіку концептуалізації 

в художньому творі.  

Отже, концепти є складником концептуальної картини світу, яка є 

віддзеркаленням світу на ментальному рівні. Мовна картина світу, зі свого 

боку, є сукупністю знань про світ, закарбованою в лексиці і фразеології. Різні 

мови відбивають певний спосіб концептуалізації (сприйняття та організації) 

світу, тому кожній мові властиві певні етноспецифічні властивості, які 
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вербалізують певні особливості культури. Під час взаємодії представників двох 

народів стикаються не тільки різні мови, а й різні культури. Таке зіткнення 

відбиває невідповідність мовних та концептуальних картин світу двох 

лінгвокультурних спільнот, тобто мовну і концептуальну асиметрію. Причина 

асиметрії, з одного боку, полягає в повній відсутності деяких національно-

специфічних понять та концептів в одній із культур. З іншого боку, мови, які 

контактують, можуть мати відповідні лексеми, але ментальні поняття, які вони 

вербалізують, різняться за своїм обсягом. Мовна й концептуальна асиметрії в 

перекладі призводять до труднощів у відтворенні інформації автора тексту 

оригіналу в повному обсязі задля сприйняття іншомовним реципієнтом. 

Переклад створює необхідні передумови для вивчення мовної і концептуальної 

картини світу певного народу, а також автора та перекладача. Інтерпретативний 

режим вербальних значень співвідносний із соціо- й етнокультурною 

компетенцією носіїв концептуальних систем. 
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ІНФОРМАЦІЙНОГО ЖАНРУ 

У статті розглядаються основні проблеми перекладу англомовних текстів 

газетно-інформаційного жанру, використання фразеологізмів та скорочень, 
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особливості перекладу заголовків  та пропонуються шляхи вирішення 

проблемних завдань.  

Ключові слова: скорочення, образна фразеологія, переклад заголовків, 

перекладацький прийом, газетний стиль. 

В глобалізованому світі англійська мова має статус міжнародного засобу 

спілкування, нею активно користується більша частина людства для передачі 

інформації офіційного та загального змісту, що зумовлює стрімке зростання 

важливості і ролі засобів масової інформації, які активно впливають на 

світогляд суспільства, зміну розуміння нової інформації. Очевидно, що 

проблеми перекладу англомовного медійного, зокрема газетного матеріалу, 

набувають ще більшої актуальності, адже саме ЗМІ відіграють велику роль у 

передачі інформації міжнародного масштабу. 

Актуальність. Зростання необхідності перекладацької діяльності 

обумовлене новими зв’язками держав між собою, збільшенню популярності 

іноземних ЗМІ серед українців, збільшенню масової інформації міжнародного і 

локального значень та інших факторів. Сьогодні перекладацькі зв'язки 

охоплюють майже всі сфери людської діяльності. Особливостями 

інформаційних потоків можна назвати відсутність меж, зникнення обмежень, 

зумовлених факторами часу і простору.  

Вся різноманітність сучасного світу передається за допомогою засобів 

інформації у відчуттях і інтерпретаціях численних учасників міжнародного 

інформаційного процесу – журналістів, кореспондентів, коментаторів, 

телеоператорів. Саме тому постійно росте значення перекладацької діяльності, 

та разом з цим з’являються нові проблеми перекладу та необхідність їх 

вирішення. Традиційно перекладацька діяльність в основному охоплювала 

художню літературу, між тим в сучасному світі активно зростає обсяг та попит 

на спеціальні переклади різних типів: журналістський, економічний, технічний, 

юридичний, соціальний, інформаційний. 

Над проблемою перекладу газетних матеріалів працювали різні вчені-

лінгвісти, зокрема, І.В. Арнольд, В.І. Коньков, М.А. Гвенцадзе, І.С. Алєксєєва, 
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А.С. Мікоян, В.Л. Наєр, Н.О. Павленко, В.А. Чабаненко, І.В. Корунець, . Велика 

кількість наукової літератури в якій піднімається дана тема багатьма вченими 

свідчить про високий рівень актуальності [1, 3, 4]. Завдяки подальшому 

стрімкому розвитку мов ця тема й надалі буде залишатися актуальною. 

Метою статті є узагальнення особливостей газетно-інформаційного 

перекладу, абревіатури, фразеологізми, а також стилістичні засоби, які 

характеризуються високою частотністю використання в газетно-інформаційних 

текстах. Виходячи з мети, конкретні завдання дослідження полягають у 

вивченні мовних та екстралінгвістичних особливостей газетного стилю на 

прикладі перекладів англомовних та українських заголовків, скорочень; 

встановленні ролі фразеологізмів у перекладі.  

Переклад газетно-інформаційних матеріалів є творчим процесом, але 

перекладач має враховувати низку важливих чинників: мету тексту, характер 

користувача, мовні якості тексту оригіналу, культурні та індивідуальні 

можливості мови в культурному аспекті користувача та багато іншого. 

Особливості газетного стилю можна розподілити на дві групи: мовні та 

екстралінгвістичні. Виділення екстралінгвістичних факторів у окрему групу є 

необхідним через те, що характерною ознакою газетного стилю є його 

спрямованість на вплив, тобто не тільки точно, доступно і яскраво інформувати 

читача, але й викликати у нього певне ставлення до подій, спонукати до 

діяльності, до потреби зайняти певну громадську позицію, змінити погляди чи 

сформувати нові. До основних екстралінгвістичних факторів відносять не лише 

форму, вид, тип мови, а й сферу спілкування, специфіку медіа-каналу, а також 

особливості аудиторії та невербальні комунікативні засоби [2, 5]. 

До мовних особливостей газетного стилю належить вживання оцінної 

лексики, яка має яскраве емоційне забарвлення, великої кількості кліше та 

фразеологічних одиниць, скорочень, використання іноземних слів, неологізмів, 

а інколи і історизмів, функцією яких вважають здійснення історичних 

паралелей.  

Основною проблемою перекладу англомовної преси є виявлення 

характерних і відмінних рис між англійською і українською пресою. Адже 
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незнання певних особливостей преси може викликати помилковий переклад, 

який втратить свій інформаційний зміст. Вживання власних назв, імен в 

газетно-інформаційному жанрі надає повідомленню певної конкретики. Це 

вимагає окремих знань, які дозволяють адекватно поєднати назву із названим 

об’єктом чи предметом. Отже, працюючи з газетним матеріалом, перекладач 

має володіти інформацією, про те, що Amtrak – це залізнична компанія, або 

Frick Collection – художній музей в м. Нью-Йорк.  

Англомовні газети мають на меті зацікавлення потенційного читача, 

важливу роль відіграє заголовок, який передає великий обсяг інформації за 

допомогою найменш можливої кількості слів. Перекладач має добре зрозуміти 

заголовок і врахувати особливості української преси, щоб повідомлення не 

втратило функціонального значення впливу. Слід пам’ятати, що деякі 

заголовки можуть містити подвійний зміст і це може призвести до певних 

проблем при перекладі, наприклад заголовок Milk drinkers are turning to powder 

можна перекласти Люди, що п’ють молоко, перетворюються на порошок хоча, 

звичайно, адекватний переклад Люди, які полюбляють молоко, починають 

вживати сухе молоко. Якщо заголовок зовсім не відповідає інформації про яку 

йдеться в статті, потрібно звернути увагу на підзаголовок, це значно полегшить 

роботу перекладача. Отже, через брак інформації перекладачу одразу важко 

перекласти газетний заголовок, тому що його можна перекласти у декількох 

варіантах, або ж переклад заголовка абсолютно буде не пов’язаний зі змістом.    

Для англомовних газет характерні дієслівні заголовки, що є недопустимим 

в українській пресі. Наприклад: BOB DORREL IS DEAD. FLOODS HIT 

FLORIDA буде перекладатись як Смерть Боба Доррела. Повінь у Флориді. Іноді 

важко при перекладі уникнути дієслова, наприклад воно буде зберігатись, якщо 

заголовок буде складатись з питального речення: WILL PRICE CURBS BOOST 

EXPORTS?” – “Чи підвищить рівень експорту зниження цін?” [6]. 

Перекладач повинен постійно пам'ятати про особливості вживання часових 

форм в заголовках. Сучасні британські газети використовують неперфектні 

часи: коли йдеться про минулу дію в недалекому минулому, то 
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використовується теперішній час, така форма ніби наближує читача до певних 

подій: MARY GRACE DIES, 80. ROYAL FAMILY QUITS. При перекладі на 

українську мову, якщо дія на момент публікації закінчилась, то переклад 

робиться у минулому часі, за виключенням тих заголовків, де необхідно 

зберегти дієслівну форму. Past Simple використовується в заголовках, якщо в 

самому заголовку є обставина часу, або читачу добре відомо, що дія відбулась в 

минулому. Для позначення майбутнього часу в заголовках часто 

використовується інфінітив. 

Переклад фразеологізмів є особливою проблемою, адже дослівний 

переклад в даному випадку не є можливим, оскільки тоді втрачається 

образність, яку передає даний фразеологізм. Звідси випливає необхідність 

розгляду фразеологізмів як єдиного семантичного цілого, оскільки їх заміна 

словами в прямому значенні може спричинити зникнення звичних читачу 

образів. За способом перекладу образну фразеологію можна умовно розділити 

на чотири групи: 

1) фразеологізми, що мають повний відповідник в українській мові і 

повністю калькуються при перекладі: a domino effect – ефект доміно; 

2) фразеологізми, які частково не співпадають по образності з 

українськими: to buy a pig in a poke – купити кота в мішку; 

3) фразеологізми, при перекладі яких образ повністю змінюється: to hang 

fire – призупинити роботу; 

4) фразеологізми, які перекладаються нейтральною лексикою: to cut no ice 

– нічого не досягати. 

Перекладач має розглядати фразеологізми, як єдине семантичне ціле і 

намагатись відшукати в мові перекладу відповідник-фразеологізм, бажано з тим 

же ступенем семантичної єдності. Якщо такого еквіваленту в мові перекладу не 

існує, перекладач має знизити ступінь семантичної єдності і замінити ідіому 

на фразеологічну єдність, де образність зберігається. При перекладі 

фразеологізмів в сучасному газетно-інформаційному тексті перекладач має 

бути дуже уважним та враховувати такий феномен, як деформація і 
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контамінація фразеології. Один з найпростіших прикладів деформації є 

неповнота складу. В такому разі при перекладі, якщо перекладач віднайшов 

еквівалент, він має відновити принцип неповноти щоб зберегти семантику 

оригіналу [4]. 

Ще однією проблемою при перекладі газетних заголовків є скорочення, їх 

можна розділити на кілька груп. Перша і найбільш чисельна група включає в 

собі скорочення назв партій, організацій, різних посад: (FBI-Federal Bureau of 

Investigation = ФБР, NAM = National Association of Manufacturers – 

Національная асоціація підприємців = НАП. Gov == Governor; D. A, == District 

Attorney; Sen. = Senator; Rep. = Representative. 

Проаналізуємо статтю з “Kyiv Weekly”, оскільки статті у виданні пишуться 

під керівництвом американських співробітників, то ми можемо зустрічати 

багато фразеологізмів та ідіом відповідно їхніх традицій та звичаїв. Але газетні 

редактори будують текст так, що в принципі було все зрозуміло читачу, який не 

спеціалізується на вивченні мов. Так само роблять багато українських 

англомовних видань, такі як “Kyiv Post”:  

“Nothing is forgotten?  

Over 20 years of independence the risks of hyperinflation are still relevant for 

Ukraine and the government is even breaking itself for such a potential scenario. 

Revised national standards and regulations for bookkeeping entitled Financial 

Accounting in terms of Hyperinflation adopted this March will take effect on January 

1, 2013. It sets the rules for accounting and disclosure of information by state state-

run enterprises in case the inflation rate over 3 years exceeds 90 % (which is per se 

hyperinflation). It appears that at the moment there is no need for such a document. 

According to the State Statistics Committee inflation in January – May was only 1.7 

% as compared to the same period in 2011. Since the beginning of 2012 prices have 

gone up only by 0.4 %. The NBUs strict monetary policy of not emitting any 

additional money is released onto the market and administrative control over prices 

rendered a growth in circulation impossible…” [6].  
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Якщо читати статтю і розуміти її поверхово, то загальна суть стає чітко 

зрозумілою. Згадується про інфляцію та підвищення цін в Україні за 2011 – 

2012 роки. Але еквівалент в українській має певні особливості:  

“Ніщо не забуто?  

Навіть після 20 років незалежності України ризик гіперінфляції все ще 

присутній і уряд навіть старається вирватися від такого подальшого 

майбутнього. Перевірені національні стандарти та впорядкування бухгалтерії 

стали називати фінансовими розрахунками, які виражалися у гіперінфляції. 

Вони були прийняти цього березня і набудуть чинності 1 січня 2012 року. Вони 

встановлюють правила для розрахунків та оприлюднення інформації для 

державних підприємств у випадку якщо інфляція досягне понад 90 % за 3 роки ( 

це само по собі вже і є гіперінфляція). Виявляється, що на даний момент немає 

потреби в такому документі. Згідно з державним комітетом статистики, 

інфляція в січні – березні була тільки 1.7 % порівняно з тим самим періодом в 

2011 році. З початку 2012 року ціни піднялися тільки на 0.4 %. Політика 

Міжнародного Банку не дає випускати більше грошей ніж того потрібно на 

ринок і адміністративний контроль над цінами робить ріст грошообігу 

неможливим”.  

Оскільки тематика стаття стосується нашої країни, читачеві неважко 

здогадатися про що йдеться.  

Частотністю відзначаються скорочення назв міжнародних організацій: 

U.N. == United Nations; NATO == North Atlantic Treaty Organization. При 

перекладі таких скорочень перекладач має дотримуватись певних правил: по-

перше, багато скорочень назв міжнародних організацій мають свій еквівалент в 

українській мові, а якщо назва організації невідома реципієнту, то перекладач 

може подати скорочення перекладу назви, але в дужках подати повний варіант. 

Також перекладач має враховувати і те, що деякі скорочення можуть писатись 

однаково, але в повному варіанті будуть стосуватись різних організацій: РМ = 

Prime Minister або ж Police Magistrate. 
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Висновки. Переклад текстів газетно-публіцистичного стилю 

характеризується певними специфічними особливостями, які перекладач  має 

враховувати при перекладі. Аналіз фактичного матеріалу засвідчив, що при 

перекладі газетно-інформаційних матеріалів потрібно  творчо застосовувати 

весь арсенал перекладацьких прийомів і трансформацій з метою досягнення 

адекватності перекладу. Окрім лінгвістичних особливостей,  необхідно брати 

до уваги інформацію екстралінгвального соціо-культурного характеру.   
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ВІДТВОРЕННЯ ЖАНРОТВІРНИХ РЕГІСТРІВ ЛІТЕРАТУРИ ЖАХУ 

В МОВІ ПЕРЕКЛАДУ 

У статті визначено пріоритетність сучасних досліджень літератури жаху в 

перекладознавчому аспекті. Виявлено жанрові особливості творів літератури 

жахів, які є визначальними для відтворення в перекладі. З’ясовані основні 



355 

перекладацькі труднощі в межах досліджуваного жанру та визначено вектори 

їхнього подолання в українському перекладі.  

Ключові слова: літературний жанр жахів, жанрові регістри, 

перекладознавство, стилістичні домінанти. 

Постановка проблеми та її зв’язок з актуальними теоретичними або 

практичними завданнями. Протягом тривалого часу у вітчизняному 

літературознастві та перекладознавстві літературний жанр жахів не вважався 

повноцінним літературним жанром, унаслідок чого цей різновид літературних 

творів залишався маловивченим. Останнім часом науковці зійшлися на думці 

про можливість надання цьому літературному жанру автономності, що 

актуалізувало вивчення літератури жахів у різних площинах, у тому числі і в 

царині перекладознавства. Слід зазначити також, що сьогодні твори жанру 

літератури жахів є найпопулярнішою масовою літературою у всьому світі, а 

входження англомовної літератури жахів в український літературний простір 

стало можливим завдяки роботі перекладача як інтерпретатора смислового коду 

першотвору.  

Актуальність дослідження підсилює також той факт, що в українському 

перекладозанстві активно розробляються жанрові теорії перекладу, що 

потребує детального розгляду низки питань, так чи інакше дотичних до 

вказаної проблематики. Наукові дослідження перекладознавчих аспектів 

літератури жахів дасть можливість виробити системний опис перекладацьких 

прийомів при роботі з жанром літератури жахів.  

Мета дослідження полягає у встановленні ключових стратегій і тактик 

збереження жанротвірних регістрів англомовного тексту твору жахів в 

українському перекладі. Досягнення мети вимагає розв’язання певних завдань, 

а саме: виявлення жанрових особливостей творів літератури жахів, які є 

визначальними для відтворення у перекладі; з’ясування основних 

перекладацьких труднощів у межах досліджуваного жанру та аналіз способів 

їхнього подолання в українському перекладі.  
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Об’єктом дослідження визначено жанротвірні регістри літератури жахів з 

позицій перекладознавства. Предметом дослідження виступають способи 

відтворення українською мовою лінгвостилістичних елементів згаданої 

літераутри.  

У вітчизняному перекладознавстві проблема відтворення жанрових 

особливостей пов’язана з іменами таких науковців, як Н. Бідненко [1], 

О. Дзера [2], О. Лебідь [3], М. Лукінова [4], А. Раті [5], Н. Романюга [6], 

Р. Ситар [7], С. Скороходько [8], О. Хан [9] та ін. Відтворення в мові перекладу 

лінгвостилістичних особливостей перекладу піднімалося також у працях 

А. Гудманяна, Р. Зорівчак, В. Карабана, Л. Коломієць, В. Коптілова та ін. 

Безпречно, що згадані науковці заклали міцну основу для методології 

досліджень жанрових перекладів, на якій вибудована пропонована розвідка.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Література жахів уже сягає 

свого 250-річного віку. Ще стародавні балади про чаклунські ритуали, виклик 

демонів та привидів, шабаш відьом були невичерпними джерелами для 

народження легенд і навіть надихали скульпторів на створення готичних 

споруд, таких як, наприклад, собор Нотр-Дам де Парі та замок Мон-Сен-

Мішель у Парижі. У давні часи, навіть поміж освічених людей, віра в 

надприродне була безсумнівною, про що свідчать згадки про відьом, алхіміків, 

чаклунів та чорну магію.  

У радянському літературознавстві та лінгвістиці жанр літератури жахів був 

на маргінесі літературного процесу, його розглядали як явище масової 

літератури, яке за канонами тогочасної партійної історико-літературної 

методології не мало у своєму арсеналі чинника естетичного впливу, однак 

переосмислення літературного процесу зумовило пожвавлення в дослідженні 

колись ігнорованого жанру.  

У зарубіжному літературознавстві критичні праці, пов’язані з жанром 

літератури жахів, почали з’являтися з 1920-х років. З їх появою наукова думка 

почала стикатися з розбіжностями в понятійному апараті жанру: чорний роман / 

le roman noir (М. Бахтін), література жахів / horror literature (Н. Керол), 
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готичний роман / gothic romance, література про привидів / ghost fiction. У 

сучасному англомовному літературознавстві найбільш поширеним є термін 

«horror literature», який охоплює всі твори жанру незалежно від форми [5].  

Критики, літературознавці та лінгвісти одностайно вважають, що 

джерелом жанру літератури жахів є готичний роман, який зародився наприкінці 

XVIII ст., а в кінці XIX – на початку XX ст. отримав престижний статус.  

Протягом останніх десятиліть спостерігається неабияка зацікавленість 

жанром літератури жахів. Це пов’язано не лише з ростом кіноіндустрії і поп-

культури, а й з певними зрушеннями в людській свідомості. Епоха загострення 

глобальних проблем відбивається в художніх творах цього жанру. Головна 

особливість, яка істотно відрізняє жанр літератури жахів від інших 

пригодницьких жанрів – це створення в текстовій тканині певного настрою.  

Література жахів за своєю природою належить до тих жанрів, що 

реалізуються за формулою: емоції персонажів = відгук читачів. Згідно з 

Н. Керолом, представником американської школи літератури жахів, емоційний 

вплив, викликаний згаданим жанром, можна визначити як «художній жах» (art 

horror) [9, c. 27]. Незважаючи на розуміння страху і жаху як негативних емоцій, 

дослідник за допомогою власного терміна (art-horror) спробував переконливо 

пояснити дивну, на перший погляд, популярність жанру в читачів. Саме 

«художній жах», який, на відміну від жаху справжнього, викликаний 

наприродними створіннями і явищами, не пов'язаний з небезпекою. «Художній 

жах» має у своєму арсеналі зброю, що здатна приємно «лоскотати» нерви і 

пробуджувати неабияку зацікавленість.  

Отже, прагматична спрямованість жанру визначається створенням 

атмосфери страху та напруженого очікування (suspense). Однак створення 

атмосфери страху не є єдиною метою авторів жанру, література жахів 

торкається також соціальних, філософських і моральних тем. Як приклад, 

візьмемо роман М. Шеллі «Франкенштейн, або Сучасний Прометей», у якому 

авторка змальовує конфлікт, що виник між чудовиськом, створеним за 

допомого експерименту, та його творцем, указуючи на ті вчинки, на які здатний 

учений, щоб реалізувати своє прагнення досягти наукових висот.  
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На рівні формальної організації тексту у творах літератури жахів 

переважає наративна структура обмеженого репертуару, яку ми, слідом за 

Н. Керолом, розуміємо як «сюжет складного виявлення» (complex diversity 

plot), що містить такі компоненти [9, с. 99]: 1) початок (поява чудовиська); 

2) об’явлення (чудовисько проявляє себе різними способами); 3) підтвердження 

(герой упевнюється в наявності чудовиська); 4) конфронтація (зіткнення, 

боротьба героя з чудовиськом).  

На всіх етапах сюжетної побудови автори першотворів приділяють увагу 

усім нюансам складних переживань героїв, що опиняються в колізійних 

ситуаціях. Увага фокусується, зокрема, на емоційному полі героя, портретних 

характеристиках персонажів, адже саме портретні замальовки створюють 

емоцію жаху, та хронотопу, як часово-просторової домінанти жанру, яка теж, зі 

свого боку, створює відповідну атмосферу, притаманну жанру. Вільний політ 

думки та поетична уява відзначається в каноні жанру літератури жахів 

динамічною композицією, докладною карколомною фабулою, що проявляється 

в широких та розлогих деталізаціях усіх жанротвірних ознак засобами 

лексичного та лінгвостилістичного оформлення. Парадигма тексту, специфіка 

сюжетного оформлення становить проблему для їх лексичної та 

лінгвостилістичної вербалізації. Мовне вираження канону літератури жахів 

полягає в докладному, нагромадженому та скрупульозному використанні 

лексичних і лінгвостилістичних засобів.  

Резюмуючи викладене вище, уважаємо за потрібне зазначити основні 

жанрові риси літератури жахів, що є важливими для процесу подальшого 

перекладацького аналізу англомовної літератури жахів та її українських 

перекладів. На думку А.О. Раті [5], до жанрових ознак цієї літератури належать:  

1) Жанротвірна лексика, об’єднана в три концептуальні групи: «смерть», 

«жах», «огида». Кожна концептуальна група реалізується в межах певних 

когнітем. Наприклд, вербалізацією концепту «смерть» є номінації, що вказують 

на тварин, що пророчать смерть, а також мертве тіло. Концепт «жах» 

вербілізований словами із семантикою захоронення, фізичної слабкості. Для 
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концепту «огида» характерною є реалізація через лексеми на позначення 

скаліченого й понівеченого людського тіла та його органів. 

2) Зображення портретних характеристик персонажів: злодія, героїні та 

другорядного героя, що реалізуються в деталізації та підсиленій 

експресивності; 

3) Специфічний хронотоп як часово-просторова домінанта в сюжеті, що 

реалізується за допомогою локальних індикаторів (топос замку, будинку тощо); 

пейзажних описів та описів місць; нагромадження темпоральних індикаторів.  

4) Емотивне поле жанру, що витворюється такими ознаками: позначення 

негативних емоцій (пряма номінація), з-поміж яких переважають агонія, лють, 

злість, ненависть; контекстуальний опис негативних емоцій; представлення 

емоцій крізь призму фізіологічних процесів з домінантними соматизмами 

серце, кров.  

На нашу думку всі ці особливості літератури жахів є жанротвірними і 

повинні мати адекватне втілення в тексті перекладу, що становить складне 

завдання для перекладача. Відповідно важливою умовою досягнення лексико-

стилістичної адекватності в перекладі є адекватна передача когнітивної 

інформації, яка в сучасній антропоцентричній парадигмі набуває все більшої 

актуальності. Концепти являють собою частину мовленнєво-розумової 

діяльності, яка уможливлює трансляцію вже накопиченого знання в 

принципово нову ситуацію.  

Найважливішою категорією естетики жанру літератури жахів вважається 

саме жах, як попередження смерті, як передчуття болю та недуги, як 

вербалізація незрозумілості. Автори творів цього жанру послуговуються 

створенням саме цього відчуття як основної «приманки» для читача, яка тримає 

реципієнта в стані сюжетного напруження та переживання. Емоції жаху на 

сторінках творів досліджуваного жанру підсвідомо генерують у читача 

запобіжну нейрофізіологічну реакцію (М. Класен [10]), фокусуючи всю увагу 

на потенційній загрозі. Відтворення описів жаху крізь призму жанротвірного 

регістру вимагає від перекладача добору тих влучних лексичних одиниць, які б 
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мали потенціал утілити задум автора першотвору в результат перекладацької 

праці.  

Отже, сучасні лінгвістичні та перекладознавчі студії дещо зміщують 

акцент з розуміння жанру як структуралістського набору лише стійких ознак, 

що детермінують текстову тканину, і залучають до вивчення жанру когнітивну 

концепцію, яка пропагує розуміння жанру як утворення, що характеризується 

як стійкими, так і змінними ознаками. Проекція розуміння поняття жанру на 

літературу жахів виявляє сукупність стійких жанрових особливостей, що 

притаманні всім авторам романів жахів. Натомість змінні ознаки 

детермінуються індивідуальним стилем кожного автора, який уносить у 

текстову тканину свої особливості, а відтак взаємозалежність стійких ознак і 

змінних та поєднання їх і формує цілісний жанр. Найбільша проблема 

перекладача літератури жахів – відтворити жанрові особливості як ціле на всіх 

рівнях жанрової композиції. Збереження єдності жанрових особливостей у 

перекладі і є головною умовою адекватного відтворення творів літератури 

жахів передусім. 
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Introduction. Сommunication has always been an important need of all societies. 

Since ancient time people have been communicating in different ways. Neanderthals 

are known to draw pictures on cave walls, American Indians communicated using 

drumbeat and smoke. In wars, soldiers used doves to communicate top secrets. 

Letters and the telephone were the next step in communication. Finally, in the present 

century communication process is done through the Internet mostly. 

Communication is the exchange of ideas, information between two or more 

people. In any act of communication there's usually at least one speaker or sender, a 

message which is transmitted, and a person or persons for whom this message is 

intended is called the receiver [1]. There are three major types of communication: 

nerbal or dialog, non-verbal, and visual. Dialog or verbal communication is a 

conversation between two or more entities in which they use their speech organs to 

convey a message. It has two subcategories: interpersonal and public speaking. 

Nonverbal communication is the process of communicating through sending and 

receiving wordless messages. Such messages can be communicated through gestures, 

body language or posture, facial expression, eye contact, object communication such 

as clothing, and hairstyles, or even architecture or symbols. Visual communication, as 

the name suggests, is communication through visual aids. It is the transmission of 

ideas and information in forms that can be read or looked upon.  

Besides, communication regardless of its kind may happen between people of 

the same culture and language or of different cultures. There are often more problems 

in cross-cultural communication which happens between people of different cultural 

backgrounds than in communication between people of the same cultural 

background. Each participant may interpret the other's speech according to their own 

cultural conventions and expectations. If the cultural conventions of the speaker are 

widely different, misinterpretations and misunderstandings can easily arise, even 

result in a breakdown of communication. Cross-cultural communication, also 

frequently referred to as intercultural communication, is a field of study that looks at 
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how people from different cultural backgrounds communicate, in similar and 

different ways among themselves , and how they endeavor to communicate across 

cultures [1]. 

As to culture, it is claimed to be a set of beliefs, ideas, attitude, customs, 

behavior, festivals, cuisine and clothes style that differ from country to country. 

People living in same country have some similarities in their culture but, upon closer 

examination, one can also see differences. Expressions like working class culture, 

high culture and low culture refer to such differences. Culture of a country changes 

over time. As an example, consider the way women dressed in the Qajar period in 

Iran, which certainly is different from how they dress today. A person traveling from 

one cultural area to another does not change their culture. Therefore, cross-cultural 

communication requires caution. 

When people of different languages are to communicate, they need a common 

language for understanding each other. Translation is a reasonable way of 

communicating in these cases. The translation process is like a car that needs a good 

driver to control the steering wheel in the right direction; a translator who knows not 

only both languages, but also both cultures, i.e., is not only bilingual, but also 

bicultural. The article will focus on the non-verbal communication area, which 

represents traps for translators because it occurs in communication, being presented 

implicitly or in extralinguistic ways. 

Discussion. The problem of relations between language, culture and speaker is 

one of the fundamental problems in modern linguistics. This problem is defined by 

many researchers as “anthropological” as any language is a reflexion of an ethnic 

group’s culture, a means of transmitting cultural values through generations and the 

major tool of cognition. As language sets the parameters of human perception of the 

world and stereotypes of daily behavior, any linguistic research in the field of 

language semantics deals with the interrelations of the concepts of language, culture, 

and personality. Along with that, the globalization of cultures actualizes the concept 

of intercultural communication. In many areas, such as linguistics, literary criticism, 

culture studies, sociology, psychology, new researches are devoted to the problem of 
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intercultural communication. The political and social situation in the modern world 

generates the problem of adequate communication, but speaking about adequacy is 

possible only under condition of full mutual understanding of the representatives of 

different cultures speaking in different languages. Communication is a dialogue act, 

connection between two and more individuals which is, first of al, based on mutual 

understanding [3]. 

According to traditional definition of intercultural communication it is a 

dialogue carried out in conditions of cultural difference in the communicative 

competence of the participants which is so considerable that it has essential influence 

on the success or failure of the communicative event [2]. Intercultural communication 

is characterized by the use of special language variants and discourse strategies of 

direct contact participants which are different from those they use in communication 

within one culture. 

One of the basic points of consideration in the definition of translation is 

understanding that communication is interaction of individuals in which 

communicants appear as subjects of culture and representatives of a lingua-

sociocultural community, and translation as a type of mediation is a means not only 

of interlingual but also of intercultural communication. The view of translation as of 

a means of intercultural communication follows from the idea of language as a 

culture component, and culture –  as an aggregate of material and spiritual 

achievements of the society, including all the varied historical, social and 

psychological features of the ethnos, its traditions, views, values, institutions, 

behavior, living conditions – in short, all the sides of its life and consciousness, 

including language [2]. 

The concept of translation is central in the translation studies. It is important to 

highlight that the concept of translation is polysemantic. Firstly, it refers to 

translation as an intellectual activity, that is a process, secondly – to translation as the 

result of this process, a product of translational activity, in other words, the text of 

translation created by the translator. Translation is a complicated and many-sided 

kind of human activity. Though usually people speak about translation “from one 
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language on another”, actually, it is not simply a replacement of one language with 

another. The different cultures, people, ways of thinking, literatures epochs, levels of 

development, traditions and world vies clash with each other in translation [3]. 

According to many linguists, translation is a kind of language mediation where 

the content of the foreign text (original) is transferred to other language by way of 

creating a communicatively equivalent text in this language. Other scientists believe 

translation to be  a process of transformation of a speech product in one language into 

a speech product in another language, the invariable meaning being preserved, that is 

translation is kind of activity which inevitably involves at least two languages and 

two cultural traditions. Serving as a means of communication between people of 

various ethnic groups, translation is a means of interlingual and intercultural 

communication. Thus, translation can be defined as a unidirectional and two-phase 

process of interlingual and intercultural communication, where a secondary text 

(metatext) text is created on the basis of the primary text subjected to purposeful 

(“translational”) analysis, the secondary text replacing the primary one in another 

language and cultural environment. 

Critical study of numerous researches in the field of translation shows that the 

majority of scientists consider translation in the light of intercultural communication. 

The cultural factor in translation is obvious and undeniable. Communication is 

impossible unless the message is transmitted and is understood by the communicants. 

However, this understanding can be achieved only if the information contained in the 

language units corresponds to the background knowledge of the facts mentioned in 

the message. People speaking one language are representatives of a certain culture. 

They have many common traditions, habits and ways to do and to speak about things. 

They possess the common knowledge about their country, its geography, history, 

climate, its political, economic, social and cultural institutions. All this information is 

the basis of the communicants’ presuppositions which enable them to produce and 

understand messages in their linguistic form. 

Not only two languages interact in translation process, but also the cultures have 

both common features and national specificity. Revealing this specificity is crucial in 
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studying intercultural communication and translation. The translator plays an 

important role in the process of intercultural communication, since he/she has 

frequently not only to translate sentences, but also to interpret the cultures of the 

communicants. He serves as the mediator for both sides explaining to them the main 

rules of behavior and customs of the countries.  

The translator should choose  an equivalent for the language phenomenon which 

directly reflects another culture. Empathy is the basis of mutual understanding in 

communication. It is the ability to imagine oneself in the place of another person, 

attempt to see the world with his eyes. And if the translator manages to do it, the 

translation process is full-fledged and successful. 

Collateral elements and uncollateralized elements are distinguished by 

comparison of languages and cultures. Being a culture component, language as a 

whole is an uncollateralized element. First of all, equivalent-lacking lexicon is 

uncollateralized element. The insufficient knowledge of history of a country, 

traditions and culture lead to misunderstanding of comparisons, historical references, 

to wrong understanding even in daily conversation, in other words, to language 

incompetence. Translators tend to omit or change culturally incongruous items so 

that finally they become translatable or comprehensible. As cultural distinctions are 

part of culture, cultural untranslatability depends on the combination of languages in 

translation. It means that cultural untranslatability is not equally applicable to all 

language combinations, audiences and translators. The concept of cultural 

untranslatability is important for translation. A good translation should not sound as a 

translation. The key requirement is naturalness. Cultural untranslatability is important 

only when cultural distinctions are very big, because without facing these 

distinctions, it is difficult for translators to achieve naturalness or even to convey the 

communicative function of the initial text. 

Conclusions. Translation is the basic mechanism of intercultural 

communication. It is through translation that languages interact, influence each other, 

get richer and change. Translation of texts that reflect national culture, deals not only 

with the target language, into which the words naming realities of another culture 
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penetrate, but also the receiving culture is exposed to a certain influence. However, 

the compromise between two interactive national cultures is not always reached in 

favor of the culture which has generated the original text. Radical changes in the 

cultural and historical background of a translated material should always be justified, 

pertinent, plausible and consistent. Inappropriate or inconsistent cultural 

displacements deform the image and create incorrect ideas about the culture and 

original text/ message. 

Reference list: 

1. Карабан В. І. Переклад англійської наукової і технічної літератури. 

Граматичні труднощі, лексичні, термінологічні та жанрово-стилістичні. – 

Вінниця : Нова книга, 2004.  

2. Комиссаров В. Н. Общая теория перевода : [учебное пособие]. – М. :  

ЧеРо, 2000.  

3. Корунець І.В. Теорія і практика перекладу (аспектний переклад) –Theory and 

practice of translation: підручник. – Вінниця: Нова Книга, 2003.  

 

УДК 81- 115 (045) 

С. В. Мельник 

здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

СТРУКТУРА ТА МОТИВАЦІЯ НОМІНАЦІЙ ОДЯГУ 

(НА МАТЕРІАЛІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ) 

У статті проаналізовано теоретичні аспекти номінацій одягу, розглянуто 

структурні особливості та мотиваційні моделі назв предметів одягу, а саме 

метафоричні та метонімічні, а також висвітлено назви одягу з національно-

культурним компонентом значення (на матеріалі англійської мови). 

Ключові слова: одяг, назва предметів одягу (НПО), словотвір, мотиваційна 

модель, метафора, метонімія, семантика. 

Актуальність дослідження назв предметів одягу (НПО) як вербального 

втілення моди сучасної культури зумовлена загальною тенденцією в лінгвістиці 

до вивчення мовних явищ у контексті позамовних чинників, особливою увагою 
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до еволюції лексичного складу англійської мови та когнітивних механізмів 

утворення нових лексичних одиниць. 

Розвиток лінгвістичної науки позначений інтенсивним пошуком 

теоретичних основ дослідження лексико-семантичного рівня, встановленням 

його системно-структурних елементів та відношень між ними. Проблеми 

системної організації лексичного складу, семантики стали об`єктом 

дослідження у працях вітчизняних науковців (О.О. Потебня, В.С. Ващенко, 

Л.А. Лисиченко, В.М. Русанівський, О.О. Тараненко, М.П. Кочерган,  

О.Д. Огуй, С.П. Денисова, А.М. Шамота та ін.) і зарубіжних мовознавців  

(О.І. Смирницький, Ю.Д. Апресян, С.Г. Бережан, В.Г. Гак, В.А.  Звегінцев, 

 Г.А. Уфімцева, Ю.М. Караулов, Д.М. Шмельов, Л.М. Васильєв, Й.А. Стернін, 

Г.С. Щур, Л.О. Новиков, М.В. Нікітіна, О.Г. Скворцов, С.Г. Шафіков та ін.). 

Об’єктом дослідження є іменники сучасної англійської мови, значення 

яких утворюють поняттєву категорію «одяг» (400 одиниць). Предметом 

дослідження є лексико-семантичне поле «одяг», що дає змогу мотивувати 

наявність різних семантичних відношень між його одиницями. Мета 

дослідження полягає у виявленні основних засобів словотвірної деривації 

номінацій одягу на матеріалі англійської мови та в комплексному аналізі 

лексико-семантичних явищ в іменниках, що семантично пов’язані між собою 

ядром «одяг». 

Досягнення поставленої мети реалізовано шляхом розв’язання таких 

основних завдань: 

 з’ясувати обсяг поняття лексико-семантичного поля в сучасній 

лінгвістиці, визначити особливості його структури; 

 на основі досліджуваного матеріалу виділити основні типи 

номінування в мові й визначити критерії такого виділення; 

 встановити мотиваційні моделі назв одягу в англійській мові; 

 здійснити системний аналіз номінацій одягу; 

 виявити основні засоби словотвору  назв одягу; 

 проаналізувати фреймову організацію номінацій одягу в англійській 

мові. 
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Одним із актуальних завдань сучасної лінгвістики є докладне вивчення 

словникового складу мов у синхронно-діахронному аспекті. Особливо 

важливим є дослідження процесів становлення і розвитку окремих 

терміносистем у сучасній англійській мові, їхнього функціонування та 

специфіки проникнення іншомовних елементів до термінологічного фонду 

національних мов. 

У сфері моди постійно утворюються нові одиниці, і механізми номінації в 

лексиці моди з усіма особливостями є локальним відображенням словотвірних 

процесів у сучасній англійській мові. Мода унікальна тим, що, будучи видом 

мистецтва, безпосередньо пов’язаним із цариною ідеального, вона одночасно 

просякає собою людську повсякденність. Лексика, яка цю сферу обслуговує, не 

є суто термінологічною чи специфічно галузевою. Через тісну пов’язаність 

реалій моди з динамікою сучасного суспільства більшість лексичних одиниць, 

які обслуговують названу галузь, дуже швидко з розряду вузькоспецифічних 

переходять до розряду загальновживаних і навпаки. Англійська лексика моди 

широко використовує загальновживані слова. Еволюція лексики моди 

відображає зміни в суспільних уявленнях про світ (у мовній картині світу). 

Така постановка проблеми актуалізyє розгляд тих мовних одиниць, у 

внутрішній формі яких закодовано національно-культурне світобачення носіїв 

мов, з-поміж яких на особливу увагу заслуговують номінації одягу, що 

акумулювали у своїй семантиці національний колорит, умови життя та 

історичне буття представників певного етносу. Актуальним на сьогодні 

залишається питання з'ясування основних лінгвістичних механізмів, які є 

необхідними для виявлення національно-культурного компонента семантики 

мовних одиниць як показника своєрідного сприйняття навколишнього світу 

мовця, мета його відбиття через процеси словотвірної деривації в англійській 

мові. Найменування одягу стали своєрідними мовнокультурними артефактами 

або номінативними одиницями з національно культурним компонентом 

семантики, лінгвістичні виявлення якого і дотепер становлять одну з 

дискусійних проблем методології номінації. 
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Основними методами, які були використані в роботі, стали метод 

статистичного аналізу для з`ясування кількісних співвідношень засобів 

словотвору номінацій, метод суцільної вибірки для виділення лексичних 

одиниць, які стали об’єктом вивчення, метод ономасіологічного аналізу для 

виявлення особливостей номінації в лексиці моди; метод семасіологічного 

аналізу для з’ясування структури значення понять, ключових для галузі одягу; 

метод кількісного аналізу для з’ясування кількісних співвідношень засобів 

словотвору в номінуванні одягу. 

Словотвір передбачає здійснення певних операцій зі змінами формальної 

будови вихідної одиниці (слова чи словосполучення) для творення похідних 

слів з новим лексичним значенням за дериваційними правилами і 

словотвірними типами [1, с. 234]. 

Під час дослідження структурних особливостей НПО було встановлено, 

що їх номінація включає всі структурні типи найменувань за кількістю 

компонентів, а саме: а) назви-однослови (95 од., 24%): наприклад, belt ‘пасок’, 

bonnet ‘капелюх’, hoodie ‘кофта з капюшоном’; б) назви-композити (56 од., 

14%): overalls  ‘комбінезон’, top-siders ‘топсайдери’, T-shirt ‘футболка’;  

в) назви-словосполучення (249 од., 62%): tank top ‘майка’, leg warmers ‘гетри’, 

thermal underwear ‘термобілизна’. 

Дослідження дериваційних способів НПО показало, що основними 

способами творення є: а) словоскладання (250 од., 63%): наприклад, turtle-neck 

sweater ‘гольф’, broomstick skirt ‘широка спідниця’, pointe shoes ‘пуанти’;   

б) основоскладання (55 од., 14%): tracksuit ‘теплий спортивний костюм’, 

waistcoat ‘жилет’,  slingbacks ‘босоніжки’; в) суфіксація (50 од., 13%): zipper 

‘блискавка’, loafers ‘лофери’, leggings ‘легінси’; г) префіксація (16 од., 4%)  

midiskirt ‘міді-спідниця’, underwear ‘спідня білизна’; д) конверсія (8 од., 2%): 

shrug ‘жіночий жакет’, shawl ‘хустка’; е) іконічний словотвір (7 од., 1,8%): A-shirt 

‘майка’, T-bar sandals ‘сандалі з вирізом’; є) телескопія (6 од., 1,5%): overalls від 

англ. over та all ‘комбінезон’; ж) редуплікація (5 од., 1,3%): flip-flops ‘в’єтнамки’, 

tutu ‘пачка’; з) скорочення (3 од., 0,75%): tux від англ. tuxedo ‘смокінг’. 
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Необхідно зазначити, що під час складання основ перший компонент щодо 

другого виконує різні ролі: а) результату (74 од., 30%): leatherband hat ‘капелюх 

із шкіряною смужкою всередині’, trading jacket ‘піджак з наліпками’;  

б) причини (53 од., 21%): raincoat ‘дощовий плащ’, bowling shoes ‘туфлі для 

боулінгу’; в) мети (37 од., 15%): playsuit ‘легкий костюм з шортами’, military 

uniform ‘військова форма’, tennis shoes ‘тенісне взуття’; г) способу дії (25 од., 

10%): leg warmers ‘гетри’, flip-flops ‘в’єтнамки’; д) місця (24 од., 10%): tracksuit 

‘теплий спортивний костюм’, school sandals ‘шкільні сандалі’; е) матеріалу  

(20 од., 8%): leather skirt ‘шкіряна спідниця’, printed T-shirt ‘футболка з 

візерунком’; є) частини цілого (16 од., 6%): petticoat ‘нижня спідниця’, waist 

coat ‘жилет’. 

Мотиваційна організація номінацій одягу. Кожне слово може бути 

мотивованим, в ньому представлена певна мотиваційна модель, і воно може 

бути мотивуючим, тобто саме може мотивувати іншу номінацію [3, с. 112]. З 

семантичної точки зору НПО можна розділити на дві групи: а) метонімічне 

перенесення значення (283 од., 71%) та назви одягу, утворені на основі 

метафоричності (117 од., 29%).  

Вісім метонімічних моделей НПО за типом суміжності та асоціації 

включають наступні підгрупи: а) матеріал → одяг з такого матеріалу (67 од., 

24%): clog ‘дерев’яні черевики’; б) розмір → одяг такого розміру (49 од., 17%): 

shirt ‘сорочка’; в)форма → одяг такої форми (36 од., 13%): T-shirt  ‘футболка’;  

г) одяг → спосіб носіння (30 од., 13%): pullover ‘пуловер’; д) частина → ціле (27 

од., 9%): singlet ‘жилетка’; е)колір → одяг такого кольору (25 од., 11%): bangy 

‘штанці’; є) якість → одяг такої якості (24 од., 10%): thick ‘теплий костюм’;     

ж) стан → одяг у такому стані (22 од., 8%): trog ‘старий одяг’;  

Метафоричні моделі  НПО були розподілені на наступні підгрупи:  

а) форма об’єкта (45 од., 38%): bell-bottoms ‘штани-кльош’; б) людина (21 од., 

20%): chaps ‘чоловічі кальсони’; в) тварина (19 од., 16%): boa ‘жіночий шарф із 

пір’я або хутра’; г) рослина (15 од., 13%): mushroom ‘жіночий солом’яний 

капелюх зі спущеними полями’; д) небесне тіло (10 од., 9%): moonboots ‘тепле 
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зимове взуття на кшталт валянок’; е) явище природи (7 од., 6%): sundress  

‘жіноча літня сукня, сарафан’;  

Також необхідно зазначити, що у деяких випадках семантика слів, які 

позначають повсякденні предмети та явища, включає національно-культурні 

семантичні частки. Наприклад, в англійській мові в лексико-семантичній групі 

"одяг" є велика кількість номінативних одиниць з топонімами у їх складі: 

Tyrolean hat, Bermuda shorts, Oxford shoes, Cambridge slippers. , В. Телія як базове 

поняття лінгвокультурології виділяє культурну конотацію. Власне, це 

інтерпретація денотативного або образно мотивованого аспектів значення в 

категоріях культури [2, с. 114]. Лексика з національно-культурним компонентом 

значення, яка у свідомості мовної спільноти відрізняється емоційно-естетичними 

асоціаціями, які викликаються нею, називається конотативною лексикою. Так, 

наприклад, лише в контексті культури можна пояснити конотації 

словосполучень Ivy League suit, Madison Avenue clothes. Студенти навчальних 

закладів, що належать до Ivy League (Ліга плюща – група найпрестижніших 

приватних коледжів та університетів на Північному Сході США), носять дорогі 

костюми із замші, і, як наслідок, лексична одиниця Ivy League suit почала 

вживатися на позначення будь-якого костюма із замші гарної якості.  

Щодо словосполучення Madison Avenue clothes, на Медісон авеню в Нью-

Йорку розташовані магазини найдорожчого дизайнерського одягу, і вже в 

самому словосполученні закладено екстралінгвальне значення "одяг гарної 

якості".  

До лексики з культурним компонентом значення належать лексеми, які є 

національно маркованими. Деякі прошарки лексичного фонду мови 

найяскравіше виражають національну своєрідність певної лінгвокультури. 

Перш за все, це побутова лексика, до складу якої і входить група, що нас 

цікавить, – "одяг". 

Висновки: 

1. У сфері моди постійно утворюються нові одиниці, і механізми номінації 

в лексиці моди з усіма особливостями є локальним відображенням 

словотвірних процесів у сучасній англійській мові.  
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2. У лексиці моди ХХ-ХХІ ст. представлені всі засоби словотвірної 

номінації, притаманні сучасній англійській мові: словоскладання, 

основоскладання, афіксація, префіксація, конверсія, телескопія, редуплікація, 

усічення основи, іконічний словотвір. 

3. НПО, утворені за метонімічними моделями, що базуються на суміжності 

та асоціації найширше представлені такими типами: матеріал → одяг з такого 

матеріалу, розмір → одяг такого розміру та форма → одяг такої форми. 

Метафоричні моделі найчастіше утворюються на основі порівняння з формою 

об’єкта, людиною, твариною та рослиною. 

4. Будь-який словесний знак не лише семантично специфічний, 

але й наділений певною національно-культурною своєрідністю. Отже, 

теоретично будь-яка номінативна одиниця може бути національно-маркованою. 
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ЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ТЕРМІНІВ  

У НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ ТЕКСТАХ 

Стаття присвячена питанням науково-технічного перекладу, який набуває 

особливої ваги в умовах розширення міжкультурної комунікації. Дослідження 

особливостей перекладу лексико-граматичних форм та конструкцій базується 
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на аналізі перекладів англомовних науково-технічних текстів на  

українську мову. 

Ключові слова: науково-технічний текст, лексико-граматична форма, 

внутрішня форма, термін, перекладознавчий аналіз. 

Процеси глобалізації і інтеграції, які відбуваються в сфері науки і техніки, 

супроводжуються широкою культурною взаємодією. Переклад, який є одним з 

головних і найбільш поширених видів міжмовної діяльності, забезпечує обмін 

інформацією і спілкування, взаєморозуміння учасників комунікації, які 

належать до різних культур і мов. Водночас в умовах інформаційного 

суспільства розвиток науки і техніки тісно пов’язаний з обміном інформацією 

між фахівцями різних професій, адже науковий прогрес неможливий без 

взаємного ознайомлення з досягненнями, тенденціями, напрямками розвитку 

різних галузей науки, техніки, виробництва. Останнім часом зростають обсяги 

науково-технічної інформації, яка потребує негайного оброблення, бо вона 

швидко втрачає свою актуальність і цінність, що вимагає інтенсифікації 

перекладацької діяльності. 

Наука як сфера людської діяльності продукує знання, необхідні для 

матеріального і духовного розвитку суспільства, для збагачення творчих 

здібностей людини, для поліпшення умов життя та розвитку цивілізацій. 

Наукова інформація, відображена у підручниках, статтях, монографіях, 

довідниках тощо та відтворена іноземною мовою, потребує науково-технічного 

перекладу, завдяки якому наукові праці та дослідження стають 

загальнолюдським надбанням. Такі переклади використовуються не лише для 

подальшого розвитку науки та обміну інформацією між фахівцями різних 

галузей науки, техніки, виробництва, а й у навчальному процесі. Однак мова 

науково-технічної літератури відрізняється від мови художньої прози 

особливими лексичними, граматичними та стилістичними особливостями. 

Завдання науково-технічного перекладу полягає в тому, щоб, порівнюючи 

мовні факти, зберігати переклад від негативної інтерференції термінів, зворотів 

тощо. 
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Актуальність дослідження зумовлена особливим інтересом лінгвістів до 

проблем науково-технічного перекладу, який сьогодні набуває особливої ваги, 

оскільки неточний переклад спричиняє появу типових помилок, слів-кальок, 

які, на жаль, засмічують мову, знижують рівень культури мовлення і 

перекладацької справи, тому чим більше студенти порівнюватимуть різні 

форми та мовні засоби, тим уважнішими вони будуть до свого професійного та 

повсякденного мовлення. 

Дослідження особливостей передачі в перекладі лексико-граматичних 

форм та конструкцій базується на аналізі українських перекладів англомовних 

науково-технічних текстів, переважно з галузей економіки, фізики, 

комп’ютерних технологій тощо. З іншого боку, матеріалом дослідження 

граматичних особливостей перекладу стали праці вчених-лінгвістів 

В.І.Карабана [4], В.І.Корунця [4] , Л.М. Черноватого [6], О.О.Баловнєвої [1], 

С.В. Ібрагімової [2] та інших дослідників у галузі транслятології. 

Мета роботи полягала у встановленні та порівнянні особливостей 

відтворення українською мовою лексико-граматичних явищ у перекладі 

англомовної науково-технічної літератури. Відповідно до мети роботи 

визначено наступні завдання:  

- дати характеристику науково-технічної літератури як об’єкта 

перекладацької діяльності; 

- визначити види та прийоми перекладу наково-технічних текстів; 

- проаналізувати граматичні проблеми перекладу науково-технічних 

текстів з англо-українського спрямування; 

- дослідити лексико-термінологічні проблеми перекладу англо-

українських науково-технічних текстів. 

Об’єктом дослідження є граматичні форми та конструкції, представлені на 

рівні словоформ (морфологічні особливості) та рівні словосполучень і речень 

(синтаксичні особливості) англомовних науково-технічних текстів та їхніх 

українських відповідників. Предмет дослідження - особливості стратегії 

перекладачів у пошуках способів та прийомів відтворення складних 
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граматичних явищ в українських перекладах англомовної науково-технічних 

текстах. 

Порівняльний аналіз особливостей перекладу граматичних явищ в 

англомовних науково-технічних текстах здійснено за допомогою методу 

кількісних підрахунків. Вибірка граматичних явищ, що підлягали аналізу, була 

визначена за допомогою методу статистичної обробки матеріалу. Основними 

методами аналізу лексико-граматичних явищ у текстах оригіналу та перекладу 

є морфолого-синтаксичний аналіз, лінгвостилістичний аналіз, комплексний 

перекладознавчий аналіз із залученням елементів контекстуального, 

компонентного та трансформаційного аналізів і методу словникових дефініцій. 

Практична цінність роботи визначається можливістю використання 

матеріалів дослідження і його висновків у викладанні ряду дисциплін, які 

пов’язані з проблемами теорії перекладу, теорії лінгвістики, лінгвістичного 

аналізу тексту, лінгвокультурології, прагматики з метою підвищення 

професійної компетенції майбутніх фахівців у галузі перекладу. 

Сучасний стан розвитку мови характеризується значним зростанням 

кількості термінів у різних сферах науки та техніки, їх активним проникненням 

у загальну розмовну мову, процесом її інтелектуалізації, поповненням 

словникового складу новими одиницями. У зв’язку із швидким розвитком 

науково-технічної інформації все актуальнішими стають проблеми вивчення 

особливостей функціонування термінів у процесі науково-технічного 

перекладу, які ст. оновлять основні труднощі перекладу спеціальних термінів 

науково-технічної термінології англійської мови. 

Під поняттям «термін» розуміють слово чи словосполучення, які мають 

спеціальне значення, формують і виражають професійні поняття про наукові та 

технічні об’єкти та відносини між ними", виходячи з визначення «науково-

технічний термін" будемо розглядати як номінативну групу (іменник чи 

субстантивне словосполучення), пов’язану із певним науково-технічним 

поняттям, що має стійкий комплекс ознак, а саме: 1) системність; 2) наявність 

дефініцій; 3) тенденція до моносемічності в межах окремої термінології;  

4) відсутність експресії; 5) стилістична нейтральність [3, с.208-209]. 
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Оволодіння науковими знаннями неможливе без вивчення термінів та їх 

понять. Термін фіксує знання про спеціальний предмет, явище чи процес 

наукової сфери або професійної діяльності, розкриваючи його зміст за 

допомогою дефініцій шляхом виділення необхідних та достатніх ознак поняття. 

Враховуючи кількість диференційних ознак у семантичній структурі мовної 

одиниці, можна визначити ступінь термінологічності цього лексичного 

елемента.  

Відомо, що ступінь термінологічності буде тим вищий, чим більше 

диференційних семантичних ознак міститься в аналізованій термінологічній 

одиниці [2, с. 23]. При перекладі складних термінів та термінів-словосполучень 

важливу роль відіграє аналіз семантичних зв’язків між окремими компонентами 

терміна: fixed-price contract with redetermination → ек. контракт з коректуванням 

фіксованої ціни;  

Основні труднощі перекладу науково-технічних термінів полягають у 

наявності термінів-синонімів, полісемантичних термінів та термінів-

неологізмів, що не мають перекладацьких відповідників, омонімічних термінів. 

Так, велика кількість термінів виражає одні й тіж самі поняття чи явища 

дійсності. Це так звані терміни-синоніми, наприклад: disease – illness [5]. Для 

запобігання синонімії, небажаної в межах однієї термінологічної системи, треба 

використовувати певні критерії, наприклад, кількісні оцінки вмотивованості 

терміна, що виводяться на основі зіставлення його внутрішньої форми 

(буквального значення) та лексичного значення (словникової дефініції). 

Значні складнощі при перекладі виникають також через існування 

омонімічних термінів, коли один і той же термін може входити до різних 

терміносистем даної мови, наприклад: assimilation 1) в фонетиці – це процес 

зміни звука в слові під впливом сусіднього звука; 2) в етнографії – це процес 

сприйняття [5].  

Для правильного перекладу термінів-неологізмів можна скористатися вже 

існуючим відповідником у рідній мові, калькуванням, описово, 

транскодуванням або наявними інтернаціоналізмами, наприклад: promotion 

промоушен – підвищення в званні, просування товару.  
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Зростання кількості інтернаціоналізмів у сучасній мові науки і техніки 

свідчить про тенденції міжнародного кооперування, інтеграції багатьох галузей 

з метою покращення ефективності професійного спілкування та обміну 

досвідом. Тому, хоча мова з часом і витісняє чужі для рідної мовної системи 

утворення і замінює їх термінологічними сполученнями з ресурсів рідної мови, 

міжнародна близькість термінів більш характерна для най новіших галузей 

науки та техніки, терміни і поняття яких поширилися в багатьох мовах майже 

одночасно. 

Висновки. Комплексний аналіз фактичного матеріалу дозволяє  

зробити висновки щодо функціонування термінів і перекладацькими 

прийомами, які мають забезпечити еквівалентність перекладу і тексту 

оригіналу:  

1) перекладач повинен орієнтуватися в тематиці текстів та володіти 

термінами і поняттями відповідної галузі науки чи техніки; 

2) слід уникати так званих «хибних» термінів; перекладач повинен 

враховувати, до якої галузі науки чи техніки належить термін, особливо 

іншомовний; 

3) необхідно уникати синонімічного вживання термінологічних одиниць 

або користуватися терміном з більшим ступенем  вмотивованості внутрішньої 

форми, який висвітлює найбільш важливі сторони та ознаки денотата, 

розкриває саму сутність поняття і тим самим характеризується найбільшою 

кількістю диференційних ознак; 

4) не допускати довільного скорочення термінів;  

5) не варто шукати іншомовне слово, якщо в рідній мові вже функціонує 

лексична одиниця з тим самим значенням; 

6) термінологічні лакуни (прогалини) варто заповнювати 

інтернаціоналізмами; 

7) у перекладі повинні використовуватися терміни, що встановлені 

відповідними державними стандартами;  
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8) при перекладі терміну-неологізму, перекладач повинен підібрати 

еквівалент, використовуючи наявну довідкову літературу та звертаючись за 

консультативною допомогою до інших перекладачів. які працюють в галузі 

науково-технічного перекладу. 
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An ideal bilingual person switches from one language to another when the 

speech situation changes, but does not appeal to it permanently in particular, within 

the limits of one sentence. Different languages are distributed after the different 

functions and addressees: poly-coding is not violated. In the case of the inclusion of 

the utterances from another language in speech, one can select them as quotations. It 

is important to underline that the language regime is mostly conditioned not only by a 

personality of the interlocutor, but also by the subject, which is discussed. 

While analyzing a phenomenon of  bilingualism, one should pay attention to 

both language and cultural competence of  bilingual persons and distinguish 

bicultural and monocultural bilingualism taking into account the type of  

bilingualism, motivations of the second language acquisition degree of integration in 

the other culture. 

Literary bilingualism of any writer positively influences his creative work. The 

situation of bilingualism gives the possibility to see an ambivalent role of the 

language in the literary creation, here the language shows, depicts, but here it is also 

shown and depicted. Besides in the situation of bilingualism it is depicted with the 

rare plenitude from the interjection, from the separate sound, from the phonetic 

peculiarities characteristic of  him to the specific idioms, lexemes, in which the word 

appears to be the work of high artistic creation. 

This aspect of translation is relevant today. Deep research was conducted by  

M. Albert, F. Grosjean, A. Khrolenko, L. Obler, O. Potebnya, G. Rabacov,  

N. Shumarova and others. They defined the most important components, structure of 

bilinguism and its advantages. 

The problem of language and identity is actively discussed by modern 

linguistics. This problem is very difficult and many-sided, but at the same time it is 

interesting and absorbing. The definition of a bilingual in K. Hakuta's book is 

deliberately open-ended. It begins where the speaker of one language can produce 
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complete meaningful utterances in the other language. This broad definition is 

preferable to a narrow one that might include only those with native-like control of 

two languages. Native-like control is difficult to define, and very few people who 

would generally be considered bilingual have anything resembling native-like control 

of both languages. More important, the broad definition incorporates a developmental 

perspective, bringing the entire process of second-language acquisition into the 

domain of bilingualism. The study of bilingualism should not be only the study of the 

bilingual person but also the circumstances surrounding the creation of bilingualism 

and its maintenance or attrition.  

The scientists Peal and Lambert  drew a distinction between true, "balanced 

bilinguals", who are proficient in both their first (LI) and second (L2) languages, and 

"pseudo-bilinguals", who for various reasons have not attained age-appropriate 

abilities in their second language. The pseudo-bilingual knows one language much 

better than the other, and does not use his second language in communication. The 

true (or balanced) bilingual masters both at the early age and has facility with both as 

means of communication. 

According to V. Belikov's definition, bilingualism is the existence and 

functioning of two and more languages within the limits of one society. But this 

functioning would be impossible without the bilingualism of the separate members of 

the linguistic society. We must still try to account for what appear to be contradictory 

conclusions about the effects of bilingualism. The effects, negative or positive, 

correlate with methodology used. When bilinguals are unselected and come from 

lower socioeconomic backgrounds, negative effects are found. When bilinguals are 

selected and come from middle-class backgrounds, positive effects are found. It is 

serious puzzle for everyone seeking consistency in the world. 

The problem of bilingualism in fiction is theoretically interesting. This 

phenomenon is not rare. The history confirms quite a number of bright examples of 

bilingual writers. T. Shevchenko created in Ukrainian and Russian, D. Chyzhevskiy 

wrote his literary works in the Ukrainian, Russian and German languages, 

Yu. Shevelov - in Ukrainian, English and German, French works of О. Pushkin, 
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M. Lermontov, G. Heine, O. Wilde, German works of L. Tolstoy, M. Tsvetaeva and 

others are well-known in the world. 

E. Beaujour devoted the whole book to bilingual writers, her sample of study is 

provided by the bilingual Russian writers of the "first" post-1917 emigration. She 

emphasizes that one does not need to be a native speaker to become a bilingual writer 

Bilingual writers are rarely "balanced". What characterizes them is that they have 

committed themselves to working extensively, though not necessarily exclusively, in 

a language other than the one in which they first defined themselves as artists [2]. 

As A. Khrolenko remarks, spiritual mutual attraction of cultures contributes to 

the appearance of literary bilingualism. It is possible to consider, that attributing a 

writer to this or that culture depends only on the level of knowledge of the language, 

understanding under the last mastering that side of the language that lies outside the 

boundaries of the conceptual core of the words, - first of all nationally cultural 

connotation of the words In the end this is required and from the literary man, who 

creates in his mother tongue [6]. 

The uniqueness of ever y language was especially sharply felt by the writers 

who wrote in two languages, e. g. V. Nabokov, whom A. Voznesensky named "the 

bilingual butterfly of the world culture". Reflecting on the mutual translation of the 

two wonderful languages Nabokov wrote: "Gestures, grimaces, landscapes, the torpor 

of trees, odors, rains, the melting and iridescent hues of nature, everything tenderly 

human, but also everything coarse and crude, juicy and bawdy, comes out no worse 

in Russian than in English, perhaps better, but the subtle reticence so peculiar to 

English, the poetry of thought, the instantaneous resonance between the most abstract 

concepts, the swarming of monosyllabic epithets - all this m Russian become clumsy, 

prolix, and often repulsive in terms of style and rhythm". 

According to A. Khrolenko, translation - is not only the replacement of 

language, but also the functional replacement of the elements of culture. Such a 

replacement cannot be complete (at least, in the literary translation), as far as it leads 

to the complete adaptation of the text to the norms of the other culture. From here we 

draw the conclusion about the biculturalism of the text of translation. Biculturalism of 
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translation hides in itself the danger that, when two cultural traditions are in contact, 

the winner is the culture of surrounding which perceives the work [6]. 

M. Garmann claim that it is possible to sing, to write poems, to confess in love 

only in the mother tongue. In the foreign language, even in the case of its excellent 

knowledge, it is possible only to teach the language, to speak about policy. A man 

has only one tongue - it is impossible to show two tongues.  

There exists, however, and quite an opposite thought. For instance, the Russian 

writer N. Berberova believes that V. Nabokov - is the only Russian author, who 

belongs to the whole western world. Belonging to one definite nationality or to one 

definite language for such persons, as he, as a matter of fact, is not of great 

importance: completely new position in the cultural world started already 70 years 

ago. For V. Nabokov the language ceased to be the phenomenon it was in the closely 

national meaning 80 and 100 years ago. Nowadays linguistic effects and national 

psychology, supported by nothing else, stopped to be the necessity both for the author 

and for the reader. For the last 20-30 years in the western literature there is no more 

"French", "English" or "American" novels The better, which appears in the world, 

becomes international. It is not only at once translated into the other language, it is 

often published at the same time in two languages, and - more than that it is often 

written in the language which it should be written. It is true, N Berberova also writes 

about „an airless space" - the absence of country, language, traditions [3]. 

Having illustrating these two opposite points of view, we completely support 

neither of them, but, after A. Khrolenko, consider that it is possible to write in a 

foreign language, but to create indeed a great literary work is not an easy task. 

However, it is an encyclopedia of the spiritual life of an ethnos, nation, society, and 

an extraordinary quantity of cultural meanings that are concentrated in every separate 

word and in every idiom [6]. 

A bilingual writer is a special kind of literary animal who should be considered 

whole. This contention is based on the nationally-psychological level. Bilinguals 

create their own unitary system of perception and maintenance of two different 

productive language systems. Dual coding of language and perception, according to 
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H. Kenji, is a characteristic of them. Yet, if one is going to study bilingual writers, it 

is essential to have some idea of the (possibly) anomalous neuropsychological 

substrate that underlines bilingual writing and that may, in its turn, be affected by it. 

Bilingual and polyglot writers must be seen in their linguistic complexity. In 

fact, bilingual writers may have more in common with bilingual writers in other 

languages than they do with monoglots writing in any one of the languages they use. 

The book "Alien Tongues. Bilingual Russian Writers of the "First Emigration" 

of the American researcher of  bilingualism F.K. Beaujour is based on the assumption 

that the bilingual writer's difference begins on the level of his or her cerebral 

organization for language and reflects the broader variety of linguistic processing 

strategies available to bilinguals [1]. 

Summing up all the above mentioned, it is worth emphasizing that literary 

bilingualism of any writer positively influences his creative work. Bilingualism helps 

to see the verbal world "in color". Because the entrance in the other linguistic world 

enables to look on the own conceptual sphere, expressed by the language means, 

„from the side", to compare them to the other language means, and the comparison, 

as it is well-known, gives a new impulse to the thought, forms this or that direction of 

the thought, contributes to the awareness of the own language and national 

originality. The creation of a foreign variant - is an interesting inner work of a writer, 

which results in the improvement of his style and enrichment of the vividness of his 

language. 
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Статтю присвячено визначенню місця притчі у системи жанрів художнього 

творіння. Проаналізовано підходи до трактування сутності поняття 

«притча» в межах сучасних мовознавчих дослідженнях. Встановлено зв’язок 

змісту притчі з людським досвідом та знаннями у площини підсвідомого та 

когнітивного, розкрито сутність притчі, яка потребує відповідної мисленнєвої 

діяльності читача, спрямованої на інтерпретацію змісту повідомлення. 
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Постановка проблеми. Традиційна притча – це малий дидактико-

алегоричний літературний жанр, що містить моральне або релігійне повчання. 

Подібна на байку; в своїх модифікаціях – універсальне явище у світовому 

фольклорі і літературі. Сучасна притча мало чим нагадує повчання чи 

настанову, проте порушує певну морально-філософську проблематику, що 

потребує відповідного рішення. Маленькі історії, що зберігають мудрість, 

передаються з покоління в покоління. У простій і зрозумілій формі притчі 

пропонують людині задуматися про дійсний сенс життя. Проте, як бачимо, 

дослідження притчі у різноманітних її проявах відбувається переважно в 

літературознавчому руслі, тоді як мовознавчий аспект представлений досить 

скупо. 

Аналіз останніх публікацій і досліджень. Праці вітчизняних мовознавців 

аналізують структурно-семантичні та ідейно-змістові особливості притчі на 

матеріалі американської літератури, лінгвостилістичні та композиційні 
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особливості німецькомовної притчі. Існує чимало досліджень, присвячених 

вивченню природи притчі як жанру художньої творчості, архетипової форми 

літератури. Сюди належать праці H.I. Мусхелишвілі, Т.В. Данилової,            

О.О. Товстенко, М.А. Собуцького, Г.Ф. Бондаренко, О.І. Ночовки [1,2]. 

Особливості становлення притчі як жанру в різних літературах висвітлюють 

доробки С.А. Демченко, Ю.І. Климюка, А.Г. Краснова, Е.К. Ромодановської. До 

притчі не раз зверталися письменники з метою актуалізації своїх філософських 

та моральних переконань, що, безумовно, створює ще одну ланку для 

дослідження притчі як форми філософського світобачення.                

Проведений аналіз свідчить, що дослідження відбувалися переважно в 

літературознавчому руслі, тоді як мовознавчий аспект притчі перебував на 

периферії (А.Є. Гатина, С.Д. Щербина, М.Є. Ільїна, Т.Є. Бублик [3]). 

Метою статті вважаємо визначення особливостей притчі та її місця у 

сучасних мовознавчих дослідженнях. 

Виклад основного матеріалу. Притча вважається одним із найдавніших 

літературних жанрів і історія розвитку цього жанрового різновиду налічує 

кілька тисячоліть. Встановити хронологічно точну дату її виникнення 

неможливо, оскільки вона з’явилася значно раніше, ніж писемність.  

Літературна притча бере початок з Біблії, з Нового Заповіту. В Старому 

Заповіті є так-звана Книга Притч Соломонових. Однак ця Книга практично 

немає нічого спільного із притчами Христа. Коли мова заходить про слово 

«притча», то згадують лише притчі Христа, які у свідомості людини постають 

окремим витвором. Саме ці притчі становлять основу відомого поняття 

«притча». 

Зрозуміло, що впродовж розвитку жанру під визначення притчі 

потрапляли твори різні за формою і змістом. Розбіжності в тлумаченні притчі в 

межах літературної традиції були обумовлені її широким функціональним 

призначенням. Від початку становлення притча розвивалася як сукупність 

поетичних прийомів творення образів в інших жанрах і як окремий жанр 

дидактичної літератури, в якому узагальнення мало повчальний характер, 

затверджувало моральні та релігійні настанови. Згодом, зі зміною та 
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розширенням своїх ідейно-естетичних функцій, притча еволюціонує до 

філософського жанру. Вона починає сприйматись не лише як доступний спосіб 

викладу «найвищих» християнських істин, але і як метод символічного 

тлумачення світу, інструмент пізнання граничних основ буття. Притча стає 

формою філософсько-естетичного осягнення дійсності [4]. 

Аналізуючи підхід до притчі з точки зору філософії, варто закцентувати 

увагу на тлумаченні Г.В. Гегеля, який трактує притчу як форму переосмислення 

подій буттєвого змісту на більш загальному філософському рівні через 

ілюстрацію наочно-побутового прикладу. Тобто, притча для філософа, це 

«спосіб зображення окремого й конкретного явища, виходячи з якого стає 

можливим пояснення загального змісту» [3]. 

У культурологічному вимірі притча постає як особливий тип 

міжкультурної, символічно-екзистенціальної комунікації. «Вона зародилась як 

алгоритм мислення і верифікації істини – метафізичної, етичної, а потім і 

естетичної». 

Марк Тернер стверджує, що притча – це коріння людського розуму – 

думок, знання, дій, творчості і, можливо, навіть мови. Мова не є джерелом 

притчі, а, натомість, її комплексний продукт [3]. 

Тому для наук, що займаються дослідженням мови, притча є не лише 

видом оповідання, це радше ментальний ресурс, що допомагає розуму 

інтегрувати два концептуальні оповідання в третє джерело, створює при цьому 

інтеграційну концептуальну сітку, наділену новим значенням. Ця здатність 

поєднувати дві концептуальні матриці, протилежні за структурою, є 

першочерговою здатністю вищого рівня когніції людини і ознакою когнітивно 

нового розуму, що, як зазначає Л. Керрол, відносить притчу до «розуму 

загалом» [3]. 

Оскільки притча є проекцією нашого досвіду та знань з площини 

підсвідомого та когнітивного в певній алегорійно-символічній формі, то 

розкриття суті притчі потребує відповідної мисленнєвої діяльності читача, 

спрямованої на інтерпретацію змісту повідомлення. Тобто, текст притчі 

передбачає акт співмислення автора та читача, співпереживання подій. «Автор 
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не прагне примусити читача прийняти його позицію, а всіляко намагається 

підштовхнути його до формування власного висновку та вирішення проблеми. 

На відміну від байки, яка одразу подає недвозначний висновок-мораль, притча 

має вільнішу форму. Вона вимагає від слухача або читача перенести себе в 

ситуацію притчі, активно пізнавати її суть і в цьому зближається із загадкою» 

[3].  

В силу того, що притча часто виступає як мікротекст, вплетений у тканину 

сакральних релігійних писань як Заходу (християнські притчі), так і Сходу 

(ісламські, буддиські, лаоські притчі), вона становить інтерес і для такого 

міждисциплінарного дослідницького напряму як лінгвістичне релігієзнавство, 

яке «вважає за доцільне інтерпретувати притчу через специфіку типу 

співвідношення людини й світу, що виражається нею, – як спосіб виявлення 

екзистенціального змісту людського буття.» Таке розуміння, на думку І.В. 

Богачевської, «допомагає розкрити глибинну екзистенціальну сутність притчі, 

що, у свою чергу, дозволяє по-новому побачити специфіку використання притчі 

у релігійних текстах» [5]. 

Можна запропонувати кілька класифікацій притч, заснованих на різних і 

зовні мало схожих принципах (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Класифікація притч [6] 
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з ім’ям його 

родоначальника:  
Містичні притчі Нового і 
Новітніх часів різних 
деструктивних сект і 

сектантських об’єднань, 
Притчі Крайона. 

В основі якої 
можна вбачати 

різні 
особистісні 
погляди і 
суб’єктивні 
підходи 
укладачів 
притч: 
Світські 

притчі, Ділові 
притчі. 

Класифікація притч 

Національно-етнічна Езотерична Авторська 
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Серед досліджень притчі в гуманітарних науках важливу роль, безумовно, 

відіграють теоретичні напрацювання в галузі літературознавства. Беручи за 

основу філософські праці, літературознавство розширило межі поняття 

«притча» охопило різноманітні літературні жанри (роман, повість, драма тощо), 

ввівши в обіг поняття «притчевості» (За А.Г. Бочаровим притчевість – це 

забарвлення, підсвітло творів, що мають власну жанрову визначеність). 

Широкий інтерес до цього жанру виник в літературній критиці лише в 70-ті 

роки XX століття. Риси притчі дослідники знаходили в творах різних 

письменників. Саме тоді поняття «притчевість» та «притча» міцно ввійшли в 

літературно-критичну термінологію, яка відображає як захоплення дослідників 

новою сферою художнього аналізу. Притчею могли називати будь-який  

твір, що виділявся своєрідною символікою, алегорією, філософською 

спрямованістю – рисами, характерними не для певного жанру, а для всієї 

художньої творчості [4].  

Сучасний період вивчення та інтерпретації притчі бере свій початок від 

німецького теолога та богослова Адольфа Юліхера, який покінчив із виключно 

алегоричним підходом у розумінні притчі. Він поділив притчову оповідь на дві 

основні форми: порівняння та метафору. Перші не вимагають пояснень, тоді як 

другі потребують додаткових уточнень. Притчу починають досліджувати у 

сукупності її композиції, структури та контексту [3]. 

Дослідження притчі у XX столітті представлені переважно здобутками     

Ч. Дода та І. Іереміаса. Вони продовжили підхід А. Юліхера у трактуванні 

притч як певних загальних тверджень, які через текстову форму притчі 

дозволяють реконструювати її оригінальну форму та змоделювати історичну 

ситуацію. Лінгвістичні здобутки Іоахіма Іереміаса, до прикладу, полягають у 

вивченні мовознавчого аспекту притч Христа з метою уточнення їх авторства у 

тексті Святого Письма [3]. 

Феноменологічний підхід до розуміння притчі відбито у працях Р. Фанка 

та Д. Кросана, сферою зацікавлень яких є способи сприйняття та впливу притчі 

на реципієнта. Естетично-риторичне трактування притчі переважає у працях 

Ден О. Віа, який менше цікавиться типово історичною ситуацією, в якій 
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розгортається притча, а радше її естетичними якостями, використовуючи поділ 

Арістотеля на комічні та трагічні змістові лінії з метою вияву змісту притчі. 

Поль Рікер пропонує герменевтичний підхід до притчі. Дослідник визначає 

притчу як «зв’язок між наративною формою, метафізичним процесом і 

відповідним уточнювачем» [3]. 

Дослідження Філіпа Грабера виконано в руслі системної функціональної 

граматики і спрямоване на вивчення способів функціонування мови у тексті 

притчі про сіяча, а також способів зіставлення контексту із текстом самої 

притчі. Праця С.І. Ранджа присвячена аналізу лінгвістичних одиниць та технік, 

окрім вказівних займенників, що актуалізують процедуру неплідного 

розсіювання зерна у притчі про сіяча. Такими одиницями виступають 

паралельні конструкції, підрядні речення, часові форми теперішнього та 

минулого часу для позначення предметів, розташованих поблизу та на відстані, 

Анна Вежбицька у праці «What did Jesus mean? Explaining the Sermon on the 

Mount and the parables in simple and universal human concepts» застосовує свою 

добре відому семантичну теорію «універсальних концептів», тобто таких, які 

зрозумілі на інтуїтивному рівні в різних культурах, до трактування та 

пояснення притч Христа та Нагірної Проповіді. Дослідниця стверджує, що 

можна чітко та зрозуміло пояснити те, про що Ісус говорить у притчах, 

послуговуючись приблизно 60-ма простими і універсальними концептами, 

виокремленими внаслідок емпіричних міжлінгвістичних досліджень як певний 

загальний культурний код. Цими концептами є ДОБРО та ЗЛО, ХТОСЬ та 

ЩОСЬ, ЗНАТИ, ДУМАТИ, ХОТІТИ тощо. Використання цих концептів 

допомагає також розмежувати універсальний зміст повчань Христа від його 

культурно-історичних обрамлень [3]. 

Сучасний розвиток мовознавства у руслі когнітивістики та 

прагмалінгвістики дозволяє повніше розкрити дидактичний та екзистенціально-

філософський потенціал притчі, а також встановити її роль та місце у 

когнітивній моделі світу, у пізнанні світу людиною загалом. Особливої уваги 

заслуговують сучасні авторські притчі, які безпосередньо моделюють 
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моральний стан сучасного суспільства та додають до розуміння життєвої 

філософії людства на зламі епох. 

Притча потрібна сучасному читачеві. «Притча – завжди ласий шматочок 

для читача і дослідника. Вона, як і подорож, розширює горизонти». На думку 

критика Юлії Качалкіна, «притча допомагає бути повільніше в швидкісному 

світі, а отже – бути глибше і розумнішим». Затребуваність притчі можна 

пояснити і підвищенням уваги до жанрів як структурам мови, що закріплює в 

світлі сучасних про нього уявлень структури суспільної свідомості. І притча в 

цьому плані належить до жанрової структурі особливої семіотичної значущості. 

Висновки.  Тривале побутування притчі в літературній традиції та вплив 

цього феномену на різноманітні сфери життя людини визначає ступінь та 

рівень її дослідженості у філософському, культурологічному, 

психолінгвістичному, релігієзнавчому, літературознавчому та мовознавчому 

ракурсах. 

У результаті довгої історії розвитку та становлення притча зазнала 

видозмін та породила, відповідно, численні притчові модифікації. Існують 

християнські, буддиські, грецькі, даоські притчі та притчі літератури Нової 

Ери. Проникнення притчі в інші жанри літератури спричинилось до появи 

низки літературних утворень: роман-притча, новела-притча, повість-притча, 

драма-притча, п’єса-притча та притчове забарвлення літератури сьогодення. 

Англомовна притча – це зазвичай коротка розповідь в прозовій (або 

поетичній) формі, що ілюструє одну або кілька повчальних історій, моральних 

уроків або дидактичних повчань, побудована на принципі аналогії, який має 

алегоричну прагматичну установку, що спирається на особливості побуту і 

історичного укладу життя англосаксонської цивілізації, супроводжувана 

назвою і передбачає багатошаровість тлумачення її змісту на основі 

використання стилістичних можливостей метафори і порівняння. 

Притча викладає нам морально-етичний урок у вигляді якогось 

абстрактного аргументу за допомогою конкретного оповідання. 

Типологічною ознакою англомовного дискурсу притчі є наявність 

розпорядчого підтексту, який є свого роду прагматичної підказкою того, як 
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людина повинна поводитися або чому їй слід вірити / не вірити. Присутність в 

дискурсі притчі стилістичних прийомів метафори і порівняння слід вважати 

його відмінною рисою. Метафора знаходить типологічно широке застосування 

в притчі; з її допомогою виявляється набагато зручнішим запропонувати 

читачеві/слухачеві задуматися над складними питаннями буття. 
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ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ СИНЕРГЕТИЧНОЇ МОДЕЛІ ПЕРЕКЛАДУ 

ДО ТЕКСТІВ ЕКОНОМІЧНОГО СПРЯМУВАННЯ 

У статті розглянуто синергетичну методологічну платформу у проекції на 

синергетичну модель перекладу. Дослідження проведено на основі власної 
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методики, що спирається на синергетичну модель перекладу Л. Кушніної. 

Переклад економічних текстів описано за допомогою синергетичних полів. 

Ключові слова: синергетична модель перекладу, нестійкість, простір 

перекладу, атрактор, гармонізація, нерівноважність. 

Сучасний етап розвитку перекладознавства вирізняється розмаїттям 

підходів до об’єкта вивчення, сплетінь та взаємних збагачень наукових 

парадигм, у межах яких виявляється поліпредметність науки про текст і 

переклад. Відбувається своєрідний перехід від теоретичного монізму 

парадигми до теоретичного плюралізму дослідницьких програм [2, с. 32].  

Особливе місце посідає лінгвосинергетика, дослідженню якої присвячені 

праці Р. Баранцева, К. Білоусова, С. Гураль, Т. Домброван, Н. Дрожащих,  

О. Князевої, С. Курдюмова, Л. Кушніної, Н. Мишкіної, І. Моїсеєвої,  

Г. Москальчук, Л. Піхтовнікової, І. Пригожина, О. Фоменко та ін. Пермська 

синергетична школа перекладу під керівництвом Л. Кушніної лідирує в царині 

синергетичного перекладознавства.   

Можливість широкого вжитку узагальнених теоретичних моделей як 

методу наукових пошуків сприяло “переростанню» синергетики у нову наукову 

парадигму. В. Дем’янков відзначає, що теорія й навіть уся дисципліна можуть 

стати парадигмою завдяки своїй привабливості в цю епоху [ibid.]. Термін 

«система» набув нового поштову для розвитку. Поняття системи набуло більш 

конкретних обрисів, стрімко увійшло в наукових вжиток та посіло місце серед 

таких засадничих (філософських) категорій, як простір, час, форма, зміст, рух. 

Одночасно й незалежно один від одного декілька вчених почали розробку 

теорії систем у різних галузях науки. Серед тих, хто був біля витоків цієї теорії, 

варто назвати швейцарського лінгвіста Ф.де Сосюра, югославського 

математика М. Петровича, російського філософа та політичного діяча, вченого-

економіста О. Малиновського, більш відомого під псевдонімом О. Богданов, і 

(ближче до середини ХХ ст.) американського біолога австрійського 

походження Л. Берталанфі. Таке різноманіття національностей, частин світу та 

спеціальностей, за словами до А. Уйомова, дуже важливе, оскільки свідчить 
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про те, що, насправді, ми маємо спільний науковий метод, який 

використовують не в межах окремої науки, а в у багатьох [4, с.148]. Учених 

об’єднало бажання зобразити предмет свого аналізу цілісно, а ідея про єдність 

законів, які керують різними системами, підштовхнула на думку про побудову 

єдиної картини світу, що, зрештою, і визначило напрям подальших наукових 

пошуків у різних сферах знань. 

Л. Кушніна вважає, що природа перекладу є польовою, саме це дає змогу 

уявити сам процес перекладу як польову структуру, що має ядро й периферію. 

Формою прояву цієї нелінійної синергетичної структури є перекладацький 

простір. Ядро перекладацького простору – це зміст тексту, що висловлює 

експліцитний смисл, а периферія, на переконання Л. Кушніної, містить у собі 

різноманітні імпліцитні смисли, що формуються як у текстових полях, так і в 

полях суб’єктів перекладацької комунікації. Кожне з текстових полів є носієм 

безлічі імпліцитних смислів. У межах цього підходу виділяють три текстових 

поля: енергетичне, фатичне, екологічне, а також три поля суб’єктів 

перекладацької комунікації: автора, перекладача, реципієнта [3, с. 175].  

Хоча теорія синергетичного моделювання перекладу ще не набула 

поширення, її перевагою порівняно з іншими теоріями є синтез, розгляд 

перекладацького простору в триаді: оригінальний текст – моделювання 

перекладу – текст перекладу. Динаміка перекладу розглядається як процес, 

який є багатовимірним, але цілісним за своєю природою. Саме цілісність 

енергопотіків у перекладі привертає увагу дослідників, які намагаються 

залишити звичні дихотомії. В енергетичному текстовому полі беруть участь у 

єдиній зв’язці контекст-текст-підтекст, які тяжіють до перекладацького 

простору. Немає нічого, що було б непотрібним, немає нічого, що 

перекладалось би тільки лінійно.  

Актуальним є звернення до синергетичних проблем перекладу, що 

спричинено загально-теоретичною й методологічною неспроможністю багатьох 

традиційних підходів до перекладу переглянути традиційні погляди та 

подолати еклектичність сучасних досліджень. Разом із тим дослідження 
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останніх десятиліть, нові дані про природну мову, поруч зі зміною загально- 

наукових епістемологічних настанов, свідчать про те, що формується нове 

бачення процесуальності, нерівноважності, нелінійності, фрактальності, 

турбулентності, емерджентності (спонтанності), що може мати далекосяжні 

наслідки для перекладознавства загалом. Як зазначає Т. І. Домброван, холізм 

передбачає розгляд об’єкта дослідження в його системній цілісності, у тому 

числі в багатовимірності його зовнішніх зв’язків (тобто зв’язків з іншими 

системами середовища). Цілісне надалі не сприймається як сума його 

складових: навпаки, ціле є якісно іншим порівняно з частинами, які увійшли до 

його складу [1, с. 228]. 

Мета статті – дослідити процесуальністіь у польових зчепленнях 

перекладацького простору.  

Це дослідження проведено на матеріалі оригінального тексту «Угоди про 

асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, 

Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з 

іншої сторони» та його перекладу англійською мовою. Оскільки синергетичний 

простір перекладу розглядається як процес, у цій роботі за допомогою 

машинної системи перекладу «Метаперекладач» створюються два додаткових 

варіанти перекладу: англійський текст перекладу в обраних для експерименту 

економічних частинах тексту перекладається українською мовою. У результаті 

отримано два українських тексти – машинний зворотний переклад англійського 

перекладу та оригінальний український текст. Потім оригінальний український 

текст перекладається тією самою системою «Метаперекладач» англійською 

мовою для того, аби аналізувати два тексти – англійський текст машинного 

перекладу та англійський текст оригіналу. Така методика розроблена у зв’язку з 

тим, що в документах подібного характеру оригінальний текст у переважній 

своїй більшості перебуває на другому плані, тому що спирається на англомовні 

лекала, які перекладаються українською мовою, а потім уже вводяться в 

український текст, який традиційно прийнято вважати оригінальним. 



396 

На противагу перекладачеві, машинний переклад є іншою стороною 

перекладацького конфлікту. З іншого боку, перекладач виступає як редактор, 

що влучно зауважує зроблені помилки системою «Метаперекладач» та 

гармонізує, поєднуючи всі чотири варіанти перекладу (український оригінал 

(1), англійський переклад (2), англійський машинний переклад (3), український 

машинний переклад (4)), бачення як перекладача, так і машини. Очевидно, 

система робить багато помилок, зокрема, виникають проблеми з термінологією; 

синтаксичні, граматичні труднощі; також помітна слабкість автоматизованого 

перекладача з погляду стилістики. Тому необхідним та нагальним стає не 

тільки процес синергії на рівні 6 полів, але й тісна взаємодія з додатковим 

учасником перекладу – машиною системою перекладу, яка бере участь у 

процесі перекладу та допомагає виявити проблеми у власній системі й 

синергетичній системі перекладу. 

На прикладі ст. 132 тексту угоди було зроблено аналіз з погляду польової 

організації процесу перекладу разом із використанням автоматизованої системи 

перекладу «Метаперекладач». Розглянуто чотири варіанти перекладу цієї 

статті: український оригінал (1), англійський переклад (2), англійський 

машинний переклад (3) та український машинний переклад (4). 

Наведемо приклад кожного варіанта з коментарем. 

1. Стаття 132 (український оригінал)  

Клірингові та платіжні системи 

 Відповідно до умов національного режиму кожна Сторона надає 

постачальникам фінансових послуг іншої Сторони, заснованим на її території, 

доступ до платіжних та клірингових систем, операторами яких є державні 

установи, та до офіційних механізмів фінансування та рефінансування, які є 

доступними за звичайних умов ведення бізнесу. Ця стаття не спрямована на 

те, щоб надати доступ до механізмів кредитора останньої інстанції 

Сторони. 

Коментар: кількість речень – 2, кількість слів у першому реченні – 43, у 

другому – 15, разом – 58. Економічна термінологія дотримана. Український 

оригінал не містить помилок. 
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2. Article 132 (англійський переклад) 

 Clearing and payment systems 

 Under terms and conditions that accord national treatment, each Party shall 

grant to financial service suppliers of the other Party established in its territory 

access to payment and clearing systems operated by public entities, and to official 

funding and refinancing facilities available in the normal course of ordinary 

business. This Article is not intended to confer access to the Party’s lender of last 

resort facilities. 

Коментар: кількість речень – 2, кількість слів у першому реченні – 49, у 

другому – 16, разом – 65. Економічна термінологія дотримана. Різниця у 

кількості слів пояснюється наявністю артиклів у англійському перекладі та 

складеної будови присудка. Англійський переклад не містить помилок. 

3. Article 132 (англійський машинний переклад) 

 To clearing and payment systems  

 In accordance with the terms of the national mode every Side gives to the 

financial service of other Side providers based on her territory, access to the payment 

and clearing systems the operators of that are public institutions, and to the official 

mechanisms of financing and refunding, that are accessible at the ordinary terms of 

doing business. The real article is not sent to that, to give access to the mechanisms 

of creditor of the last instance of Side. 

Коментар: кількість речень – 2, кількість слів у першому реченні – 57, у 

другому – 22, разом – 79. Економічна термінологія не дотримана (Side, creditor, 

provider). Кількість слів не збігається з оригіналом через пошук системою 

інших мовних зворотів та перенасиченість артиклем “the”. В англійському 

машинному перекладі помилки, насамперед, у термінологічному аспекті, а 

також у клішованих зворотах (article is not sent to), пунктуації та граматиці. 

 4. Стаття 132 (український машинний переклад) 

 Удар і платіжні системи  

 Під постановами і умовами, що лікування відповідного співвітчизника, 

кожна Партія повинна надати фінансовому сервісні постачальники іншої 
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Партії встановили в його доступі території до оплати і клірингу системи, 

керовані громадськими об’єктами, і до офіційного фінансування і доступних 

засобів фінансування додатково по нормальному порядку звичайного бізнесу. 

Ця Стаття не має наміру надати доступ Кредитор партії останніх 

курортних засобів.  

Коментар: кількість речень – 2, кількість слів у першому реченні – 43, у 

другому – 12, разом – 55. Економічна термінологія не дотримана (лікування, 

курортних засобів, співвітчизника, Партія, громадськими об’єктами). Кількість 

слів не збігається з англійським варіантом через відсутність допоміжного 

дієслова та артиклів в українській мові. Якість перекладу взагалі задовільна, але 

термінологічна плутанина порушує гармонію перекладу. 

На основі проблем, що містяться в перекладацьких зонах, робимо 

висновки про помилки при машинному перекладі. Таких проблемних зон було 

знайдено 9, а саме: 

 1) елементи фатичного поля не зчіпляються із середовищем;  

 2) не розпізнається клішованість документа; 

 3) не розпізнається економічна термінологія в тексті;  

 4) не розпізнається артиклеве вживання іменників; 

 5) труднощі в передачі відносин приналежності; 

 6) труднощі у виявленні складних слів через флуктуативність їхнього 

написання; 

 7) труднощі у виявленні речень з ускладненою структурою; 

 8) збій у передачі смислів у суміжних реченнях; 

 9) труднощі в передачі інфінітивних конструкцій та наказового способу. 

Було розглянуто синергетичні поля в контексті економічного перекладу 

текстів та зроблено висновки щодо проблемних зон перекладу: 

– в енергетичному полі (було пораховано кількість речень, слів в 

аналізованих варіантах, оцінено якість передачі термінології та зроблено 

висновки, що перекладацький простір як параметру порядку має тільки 

кількість речень; синергетичні потоки, пов’язані із частотністю слів і відбором 

термінологічної лексики, вказують на стан нерівноважності); 
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 – у фатичному полі (було з’ясовано, що тексту властива нейтральність у 

згадуванні сторін договору, глобалізаційний характер, принципи 

загальноєвропейського ведення бізнесу; зроблено висновок, що стан параметрів 

порядку в цьому полі більш-менш стабільний); 

 – в екологічному полі (було встановлено такі характеристики, як 

термінологічна насиченість, клішованість порядку та відсутність хаосу у 

відборі лексико-семантичних засобів); 

 – у полі автора (було підкреслено, що виконується дотримання 

стереотипного шаблону, отриманого завдяки перекладу англійського версії 

відповідних пунктів договору, текст написаний у канцелярському стилі, 

зокрема, жоден текст не має оригінального значення, адже обидва варіанти 

тісно взаємодіють між собою та обмінюються реаліями; висновком слугувало 

те, що це офіційний документ, у якому автор користується шаблонами та 

залежить від уже готових кліше); 

 – у полі перекладача (було встановлено дотримання стереотипного 

шаблону англомовних документів, щоб максимально відповідати вимогам до 

подібних документів із використанням економічної тематики, та зроблено 

висновок, що перекладач залежить від шаблонів, стереотипів, кліше, 

характерних для подібного виду документів, тому може створювати 

нерівноважність, щоб забезпечити універсальність документа, де зникає межа 

тексту – переклад); 

 – у полі реципієнта (було виявлено мінімальну нерівноважність системи, 

оскільки реципієнт дотримується закону, викладеного в тексті документа, було 

підсумовано, що реципієнт є споживачем закону, який виконується в житті та 

забезпечує життєдіяльність реципієнта). 

Перекладацький простір як середовище існування тексту є одним з 

об’єктів дослідження сучасної синергетичної лінгвістики. Процес 

смислотранспонування в просторі економічних текстів, зокрема, є результатом 

синергетичних процесів, які відбуваються, доречніше сказати, накладаються 

один на одного (як і поля, що взаємодіють між собою). Текст «Угоди про 
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асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, 

Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами - членами, 

з іншої сторони» є, безперечно, текстовою системою, з одногу боку, це 

впорядкована гармонійна система, що сама себе налаштовує та організує 

(самоорганізація, лінійність, когерентність, стійкість, за класифікацією О. 

Князевої та С. Курдюмова), а з іншого – цей економічний текст (основна його 

інтенція) може зазнавати, і це відбувається, численних флуктуацій (девіації та 

дрейфи смислу на змістовному рівні й поява нового бачення як окремих 

пунктів, формулювань угоди, так і осмислення цього документа під іншим 

кутом розуміння з погляду економіки, соціуму та подальших перспектив 

розвитку). 

Отже, дихотомічність перекладацької діяльності вже відходить на другий 

план, її позиції поступово займає процесуальний підхід до розуміння процесу 

перекладу. Також важливим є те, що текст «Угоди про асоціацію між Україною, 

з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з 

атомної енергії і їхніми державами - членами, з іншої сторони» розглядається з 

погляду синергетичної тріади: контекст – нестабільність, текст – декларація про 

наміри, підтекст – відрив України від радянського минулого, 3 поля суб’єктів, 3 

поля перекладацького простору. Крім того, враховуючи всі події, що оточують 

підписання цього документа, ще вище та швидше підіймає цей документ на 

новий смисловий рівень. 

Проте завдяки зіставленню всіх полів, що накладаються та перетинаються, 

вдалося гармонізувати та зробити еколінгвістичний переклад, адже головне 

завдання лінгвосинергетики – зробити текст легким для розуміння й 

кришталевим для читання, наслідуючи природні принципи, що є головними у 

синергетичній еколінгвістиці. 

Тож, підсумовуючи, слід підкреслити, що синергетична платформа 

перекладу може бути якісним зрушенням для розв’язання перекладацьких 

завдань, де досі переважають дескриптивні дослідження, а дослідження 

процесуальності в перекладі залишаються осторонь. Побудова матриць, де як 
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додаткові залучаються замінники оригінального тексту та тексту перекладу, дає 

змогу створити перекладацький простір, у якому нерівноважність, нелінійність 

та емерджетність перекладацьких проблемних зон просувають на новий рівень 

розуміння процесуальності перекладу та неточностей, якими наповнені 

переклади офіційних документів. В умовах сучасної глобалізації синергетична 

модель перекладу виглядає достатньо перспективною для синтезу 

перекладацьких полів, що схрещуються та перетинаються. 
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термінів,словосполучень в текстах економічного характеру.  
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Ключові слова: економічний термін, еквівалент, прийом перекладу, 

транслітерація, безеквівалентний, калькування. 

Сучасні підприємства в умовах конкурентної боротьби змушені шукати 

все нові ринки збуту, а задля власного успішного розвитку пріоритетним 

напрямком обирають міжнародні зв’язки. Стрімке зростання та розвиток 

міжнародної співпраці сприяє посиленню ділової комунікації та своєчасному та 

швидкому обміну інформацією між представниками різних країн. Такий обмін  

супроводжується різного роду документацією. На сьогоднішній день проблема 

типології та перекладу зовнішньоекономічної документації є досить 

актуальною, адже запорукою успіху при здійсненні комерційної діяльності є 

правильно складений та адекватно перекладений документ. Якісне ведення 

ділової кореспонденції іноземною мовою, що містить в собі елементи 

економічної та юридичної термінології, досить важливий аспект, який надає 

можливість зарубіжним партнерам оцінити професіоналізм працівників і, 

відповідно, ступінь надійності співпраці в цілому.  

Економічна терміносистема має досить динамічний характер розвитку та 

перебуває в тісному контакті з життям і розвитком суспільства, реагує на зміни 

мовної ситуації, передає наукову інформацію. Допущення мінімальної помилки 

при перекладі може спричинити прикрі наслідки, тому переклад термінології, в 

даному випадку економічного спрямування, вимагає від фахівця враховувати 

чинники, які впливають на вибір варіанту перекладу, та їх зв’язки із 

специфікою мови перекладу. 

Мета даної статті полягає у дослідженні особливостей перекладу 

англійських економічних термінів українською мовою, а також чинників, які 

визначають вибір того чи іншого відповідника мовою перекладу. 

Серед вітчизняних і зарубіжних дослідників значний вклад у вивчення 

даного питання зробили: Н. Г. Александрова, Л. І. Борисова,  В. П. Даниленко, 

В. І. Карабан, О. І. Кобзар, Т. А. Крисанова, Ф. О. Циткіна, Л. І. Чабак та інші. 

Однак, огляд основних наукових джерел, пов'язаних з даною проблематикою, 

дає нам можливість стверджувати, що в сучасному перекладознавстві питання 
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адекватності перекладу економічних термінів потребує нових наукових 

розвідок.   

Економічна термінологія представляє сукупність понять спеціальної 

професійної галузі, що викликає певні труднощі в процесі пошуку 

відповідників через її неоднозначність, а також являє собою відмінність у 

термінотворенні в англійській мові порівняно з українською. 

Лінгвісти вважають, що адекватний переклад термінів потребує 

насамперед достатніх знань перекладача у відповідній галузі, розуміння змісту 

термінів англійською мовою та знання фахової термінології рідною мовою. 

Також при перекладі тексту економічного змісту з англійської мови на 

українську важливе значення має взаємодія терміну з контекстом, завдяки чому 

виявляється значення слова. 

Найпоширенішими проблемами, які виникають у процесі перекладу 

економічних текстів, є лексичні, стилістичні та граматичні. Розглянемо кожну з 

перерахованих груп. 

До лексичних труднощів перекладу належить відсутність еквівалентів в 

мові перекладу деяким одиницям похідної мови. Наприклад, американське 

слово storecheck не має відповідника в українській мові. Воно має синонім 

(аудит), який відрізняється відтінком значення. Аудит – це перевірка тільки 

фінансової та бухгалтерської звітності, а storecheck, окрім цього, має на увазі 

перевірку обслуговування клієнтів, зовнішній вигляд продавця, асортимент 

[1, с. 501]. 

До стилістичних проблем перекладу відносять наявність у тексті мови-

джерела слів та словосполучень, використання яких лімітовано певними 

жанрами та стилями мови. Наприклад, слово call в англійській мові має 

значення «називати», «визивати», «призивати», «скликати», «виклик», 

«телефонний дзвінок» та інше. Проте, з розвитком біржової діяльності у нього 

з’явилось нове значення, зафіксоване у словниках, «колл», «опцион колл» 

(право купити впродовж певного терміну цінні папери за обумовленою ціною з 

попередньою виплатою премії), а з розвитком банківського діла – «вимога 
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банка позичальнику про дострокове погашення кредиту у зв’язку з порушенням 

його умов» [1, с. 501]. 

Серед багатьох методів перекладу вчені виділяють декілька 

найпопулярніших, якими користуються при перекладі документації з 

економічним змістом, а саме: пошук еквівалента, калькулювання, компресія, 

метод опису, транскодування.  

Одним з основних прийомів перекладу термінів вважають переклад за 

допомогою лексичного еквівалента. Еквівалентом називають постійну лексичну 

відповідність, яка точно співпадає із значенням слова [3]. Терміни, що мають 

відповідники в українській мові, виконують значну роль при перекладі. Вони 

слугують базовими пунктами у тексті, від них залежить розкриття значення 

інших слів, вони дають можливість визначити характер тексту. Наприклад, такі 

терміни як: economics, money, market мають точні відповідники в українській 

мові: «економіка», «гроші», «ринок», які легко знайти у загальних словниках, 

не звертаючись навіть до фахових. 

Інколи перекладачеві можуть зустрітися терміни, які не мають еквівалента 

і викликають певні труднощі при перекладі. Причиною безеквівалентності є 

тимчасове відставання однієї з мов у розвитку системи понять в тій або іншій 

області, а також екстралінгвістичні передумови в ході подальшого розвитку 

професійної сфери. Варто зазначити, що відсутнім в мові перекладу може бути 

саме еквівалентний термін, однак поняття може існувати в українській 

економічній реальності. Як зазначають фахівці, вибір методу перекладу таких 

лексичних одиниць може відбуватись тільки з урахуванням певної 

екстралінгвістичної ситуації вживання термінів, адже саме ситуація дозволяє 

усвідомити специфіку змісту терміна [2, c. 372]. 

Економічні терміни здебільшого є складними номінаціями. Значну роль 

при перекладі таких словосполучень відіграє аналітичний етап, тобто переклад 

окремих складових. З цього випливає потреба у вірному визначенні 

компонентів складного терміна, оскільки ними можуть бути не лише слова,  

а й словосполучення, що входять до складу складного терміну. До 
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вищевикладеного можна привести наступні приклади: purchase commitments – 

зобов’язання по оплаті розміщених замовлень; income tax – податок на 

прибуток. 

В тому випадку, коли неможливо адекватно передати значення терміна 

згідно норм української мови, необхідно звернутись до описового методу. Як 

правило, такий спосіб застосовується при перекладі тих економічних понять і 

реалій, які вже давно відомі в постіндустріальних суспільствах, але тільки зараз 

починають з’являтися в українському соціумі. Передача значень таких термінів 

можлива тільки шляхом розкриття й додаткового пояснення змісту нових 

термінологічних одиниць. До них слід віднести сучасні форми торгівлі та 

надання фінансових послуг [3]. Так, однокомпонентний термін перетворюється 

на багатокомпонентний, який більш схожий на тлумачення терміну, ніж на 

термін. Як приклад можна представити слово-термін strangle, який можна 

пояснити як «подвійний опціон з одночасним продажем або купівлею опціону 

пут і опціону колл із різними цінами реалізації». Розширення синтаксичної 

будови терміна ускладнює процес перекладу, проте дозволяє повністю 

передати значення конкретного терміну.  

Щодо багатокомпонентних термінів в англійській мові, то при їх 

відтворенні засобами української мови слід з’ясувати їх склад, визначити 

головне слово і порядок, відповідно до якого слід розкривати значення даного 

словосполучення [4]: income statement capital accounts – рахунок прибутків і 

збитків; common stock capital accounts – рахунки обліку акціонерного капіталу 

по звичайним акціям; fully paid shares – повністю оплачені акції; employees 

profit sharing – участь робітників і службовців в прибутках; acceptance of 

documents for collection – прийняття документів на інкасо; rest of the world 

account – рахунок закордонних операцій. 

Серед найпростіших лексичних способів перекладу виділяють  метод 

транскодування (транскрипція та транслітерація). Він являє собою політерне 

або пофонемне відтворення вихідної лексичної одиниці через алфавіт мови 

перекладу [3]. Такий метод доречний у тому випадку, коли відсутній 

український еквівалент через відсутність в українській професійній сфері 
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такого явища. Як приклад представимо такі слова як: hedger – хеджер; netting – 

нетинг; acceptor – акцептор, акцептант. Також даний метод актуальний при 

перекладі власних назв та певних абревіатур, таких як: cif terms – умови сіф; 

DAGMAR model – модель ДАГМАР. Завдяки цьому способу економічні 

терміни, що поширені в різних мовах, запозичуються, а  українська економічна 

терміносистема має тенденцію до інтернаціоналізації. 

Проте, перекладаючи способом транслітерації, не слід забувати і про 

«фальшивих друзів перекладача», які всупереч зовнішній подібності в 

англійській та українській мовах мають різні значення. Транслітераційний 

спосіб перекладу таких слів призведе до невиправданого семантичного 

калькування, порушення норм лексичної сполучуваності, стилістичної 

неадекватності українського відповідника та врешті-решт до грубих викривлень 

лексичного змісту слова, що перекладається. 

Метод калькування англійського слова або словосполучення передбачає 

два етапи: переклад елементів терміну; складання цих елементів в єдине ціле. 

Іншими словами, передається не звуковий,  а комбінаторний склад слова, коли 

складові частини слова (морфеми) чи фраземи (лексеми) перекладаються 

відповідними елементами мови перекладу. Даний метод відтворює англійський 

термін дослівно. Застосування прийому калькування в економічній 

терміносистемі є можливим у зв’язку з належністю англійської та української 

мов до єдиної індоєвропейської родини, що визначає існування спільних 

структурних рис. Використання калькування є доречним у тих випадках, коли 

його вживання не призведе до буквалізму. Прикладом можуть служити 

наступні слова: multiple accredit – множинне акредитування; land tax – податок 

на землю; basic earnings per share – базовий дохід на одну акцію. 

При перекладі сучасних економічних термінів використовують і такий 

метод, як компресія – більш компактне викладення думок через опущення 

зайвих елементів та позамовного контексту. Він, як правило, застосовується 

при перекладі фахової термінолексики на рівні макротексту, рідше – на 

мікрорівні, так як це може призвести до невиправданого опущення частини 

лексичного значення певного терміну.  
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Отже, переклад економічних термінів – досить відповідальне завдання для 

фахівця, що вимагає високого ступеня володіння обома мовами, особливо в тій 

галузі, якої стосується переклад. Вибір того чи іншого способу перекладу має 

ґрунтуватися на контексті, в якому вжито термін і який розкриває його 

значення. Підкреслимо, що основною проблемою відтворення економічної 

терімнолексики є її багатозначність не лише поміж різних галузей науки, але й 

всередині самої економічної галузі. Інколи перекладачам доцільно комбінувати 

усі вищезгадані способи задля точнішого і вдалішого передавання їх 

лексичного значення у мові перекладу, зберігаючи при цьому, по можливості, 

звукову форму та морфемну структуру вихідної термінологічної одиниці. 
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ПРОСТОРІ ТА КОРОТКИХ ТЕКСТОВИХ ПОВІДОМЛЕННЯХ 

У статті проаналізовано теоретичні аспекти скорочень в англійській мові, 

способи перекладу та проблеми які виникають при перекладі скорочень а 

також висвітлено результати частотного аналізу скорочень лексики яка 

піддається скороченню в Інтернет  просторі та досліджено застосування 

скорочень в навчальному процесі. 

Ключові слова: скорочення, типологія, абревіація, усічення, контамінації, 

переклад, Інтернет простір, лексика, частотність. 

Актуальність дослідження скорочень англійської мови обумовлена 

широкою розповсюдженістю таких мовних одиниць та їх загальновживаністю, 

а відтак вона привертає до себе особливу увагу. У світлі прискорення 

інформаційно-комунікативних процесів скорочення слугують наочним 

відображенням розвитку англійської мови з часом, є символом її прагнення до 

більшої економії комунікативного простору і прагматичності.  

На сьогодні, сучасна інформаційна перенасиченість суспільного життя 

вимагає від комунікантів пошуку шляхів стислого викладу подій та опису 

явищ, у тому числі і через створення нових номінативних одиниць – 

повнозначних за змістом та "спрощених" за формою мовних знаків.   

Предметом нашого дослідження є скорочення англійської мови в 

віртуальному просторі. 

Об’єктом дослідження є тексти в Інтернет просторі та SMS повідомлення, 

що містять в собі скорочення.  

Метою нашого дослідження є вивчення теоретичних аспектів скорочень в 

англійській мові, частотний аналіз лексики яка піддається скороченню в 

віртуальному просторі, дослідження особливостей застосування скорочень в 

навчальному процесі. 
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Для досягнення поставленої мети ми маємо виконати такі завдання: 

1. Дослідити історію виникнення скорочень та їх типологію. 

2. Проаналізувати колоквіальні скорочення, скорочення в Інтернет-

комунікації та коротких текстових повідомленнях. 

3. Опрацювати способи перекладу скорочень та проблеми що виникають 

при їх перекладі. 

4. Здійснити частотний аналіз лексики, яка піддається скороченню в 

віртуальному просторі. 

Проблеми скорочень лексичних одиниць як специфічного явища 

англійської мови привертали увагу багатьох вчених, а саме: В. В. Янсона, 

 О. В. Палюха, Н. Порохову, C. М Єнікєєву, Л. М. Чумака, Д. Крістала, 

О.Джесперсона та ін. 

Скорочення утворюють групу лексичних одиниць, неоднорідних за своїм 

складом, під якими слід розуміти скорочені варіанти написання чи вимови 

слова, або словосполучення різної структури та характеру, формування яких 

зумовлено низкою екстралінгвальних чинників, до яких належить намагання 

стисло передати нові поняття, що виражаються складними словами і 

словосполученнями. Процес виникнення нових скорочень підпорядковується і 

мовним законам зокрема, тенденції до моносилабізму (в англійській мові 

фонетичні процеси привели до підвищення питомої ваги односкладових слів), 

впливу розмовної мови на літературну. 

За Янсоном, в основі класифікацій скорочених лексичних одиниць лежать 

різні принципи, що частково зумовлюється великою кількістю різновидів 

скорочень. Так, виокремлюють графічні та лексичні скорочення [1].  

Графічні скорочення поділяють на оказіональні та стандартні, 

загальноприйняті. Графічні скорочення вживаються лише на письмі, в усному 

ж мовленні замінюються на повне слово чи словосполучення. Наприклад: 

AFAIK – as far as I know, IMHO – in my humble opinion, ICBW – I could be 

wrong (розповсюджені скороченя у Інтернет-спілкуванні); e.g. – for example 

(exempli gratia), cf. – conferre (compare), loc.cit. – locus citato (in the 
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passage cited), p.m. – post meridiem (in the afternoon) (особливий вид графічних 

скорочень – скорочення з латинської мови); bldg – building, Feb – February, Mr. 

– Mister тощо. 

Лексичні ж скорочення присутні як на письмі, так і в усній формі. 

Лексичні скорочення поділяються на абревіатури, усічення та контамінації 

(телескопізми) [2]. 

Абревіатури, в свою чергу, можна поділити на:   

1) ініціалізми (послідовність початкових літер), наприклад: BBC – British 

Broadcasting Corporation, MTV – Music Television, EU – European Union,  

VCR – video-cassette recorder;   

2) акроніми (послідовність звуків, позначених початковими літерами, які 

читаються як звичайне слово. Існують також гомоакроніми (які співпадають за 

формою із звичайним словом, інколи семантично пов’язаним з об’єктом, чия 

назва скорочується) та анакроніми (акроніми, що давно не сприймаються 

мовцями як скорочення): UNICEF – United Nations Children’s Emergency Fund, 

NATO – North Atlantic Treaty Organization, scuba – self contained underwater 

breathing apparatus, VIP – very important person, ASH – Action on Smoking and 

Health, NOW – National Organization for Women, laser – lightwave amplification by 

stimulated emission of radiation тощо; 

 3) фонологічні абревіації (в котрих семантика об’єкта, чия назва 

скорочується, закладена в самій формі): ICU – I See You,  ICQ – I Seek You тощо. 

Усічення поділяються на:  

 1) апокопи (відсікання кінцевого елементу слова): ad ← advertisement, con 

← conservative, doc ← doctor;   

 2) аферези (відсікання початкового елементу слова): phone ← telephome, 

bus ← omnibus, copter ← helicopter, zine ← magazine;  

3) синкопи (вилучення центральної частини слова): comms – 

communications, specs – spectacles, maths – mathematics;  

 4) змішані (відсікання початкового та кінцевого елементів): flu ← 

influenza, fridge ← refrigerator. 
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Телескопізми бувають:  

1) повними (то є злиття двох усічених основ): Appestat < appe(tite) + 

(thermo)stat; avionics < avi(ation) + (electr)onics; buppie < b(lack) + (y)uppie; 

Clariphane < clari(ty) + (cello)phane; cockapopso < cockapo(o) + (Lhasa a )pso; 

Eisencrat < Eisen(hawer) + (Demo)crat; globflation < glob(al) + (in)flation;   

2) частковими (злиття усіченної основи одного слова з повною формою 

іншого): Airbrasive < air + (a)brasive; Asialationist < Asia + (iso)lationist; Bean-

o-tash < bean + (succ)otash; beefcake < beef + (cheese)cake; bookvertising < book 

+ (ad)vertising; car hop < car + (bell)hop. 

Також існують гаплологи (телескопізми, в яких наявний спільний звук на 

стику двох компонентів): Aerobat < aero + (ac)robat; abroadcast < abroad + 

broadcast; alcohollywood < alcohol + Hollywood; coronotion < coronation + 

Notion; grumble < growl + rumble; autotel < auto + (h)otel; beefalo < beef + 

(buf)falo; bidvertiser < bid + (a)dvertiser; boatel < boat + (h)otel; confrontainment 

< confront + (enter)tainment; dramedy < drama + (co)medy. 

Абревіатури та скорочення виявляють низку граматичних, лексичних та 

стилістичних особливостей при спробі їх перекладу. У науковій та 

публіцистичній літературі займають особливу увагу тексти, орієнтовані не 

лише на носіїв певної мови, а й на людей, які є представниками іншої етнічної 

спільноти [1]. 

Переклад скорочень і абревіатур завжди був актуальною темою для 

вивчення, але протягом останнього десятиліття їй приділяють особливу увагу. 

Єдність форми та змісту, тобто зв'язок між звучанням і значенням, має 

велике значення у вирішенні проблеми абревіації. Основою є положення про 

зв'язок абревіатури з предметом дійсності через відповідні повні найменування. 

Цей зв'язок полягає у тому, що значення вихідного словосполучення 

закріплюється як за абревіатурою загалом, так і за кожним її компонентом - 

звуком чи звукосполученням, виділеним у складі абревіатури. Специфіка 

абревіатур виявляє тенденцію до усунення «внутрішньої форми». Відомо, що в 

абревіатури немає кореня, афіксів, тобто таких граматичних елементів, які 
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характеризують слово як особливу мовну одиницю. Отже, абревіатура з 

формального боку перестає бути звичайним словом. В абревіатурах за кожним 

звуком криється значення цілого слова, тоді як у звичайному слові кожен звук 

не має такої семантичної самостійності, а значення закріплюється лише за 

словом. 

Процес розшифровки англійських скорочень є досить складним та 

кропітким, потребує багато часу, уваги та високого рівня обізнаності в усіх 

тонкощах мови. У процесі аналізу лінгвістичної літератури було визначено 

наступні основні способи перекладу абревіатур та скорочень: транслітерація, 

транскрипція, калькування, експлікація та еквівалентний переклад [2]. 

Як зазначає Ємельянова О. Г. широке розповсюдження засобів електронної 

комунікації (мобільних телефонів, Інтернету) у 1990-х роках слугувало 

поштовхом для значного зростання кількості розмовних скорочень, особливо 

завдяки популярності служби коротких повідомлень SMS, яка обмежує в 

більшості випадків текстові повідомлення до 160 знаків. Ця лаконічність 

сприяла неформальній абревіаційній схемі, яку називають «текстезою». 

Пізніше, в 2000-х роках, з’явився “Twitter”, що надав послугу соціальної 

мережі, в якій текстові повідомлення обмежені 140 знаками. А зараз, коли  

соціальні мережі та і Інтернет простір в цілому, стали невід’ємною частиною 

нашого  життя надзвичайно важливим є вміння повідомити багато, 

використавши якомога менше знаків та залучивши скорочені форми слів чи 

навіть словосполучень [3] . 

В наші дні люди все частіше і частіше пишуть один одному текстові 

повідомлення, SMS, чи як ще їх називають Instant messages (IM).  

Наведемо окремі приклади англійських SMS-скорочень: 100S (Hundreds), 

1DAY (One day), 2DAY (Today), AFAIK ( As far as I know), AMBW (All my best 

wishes), ATM (At the moment), BTW (By the way), CM (Call me), CYL8R (See you 

later), DK (Dont know), DGT (Don’t go there), F2F (Face to face), G2SY (Glad to 

see you) , GB (Goodbye), GM (Good morning), H2CUS ( Hope to see you soon), 

HBTU! (Happy birthday to you!), HRU (How are you?). 
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Мова коротких текстових повідомлень увійшла в наше повсякденне життя 

давно. Свій SMS-сленг є у користувачів мобільного зв'язку у всіх країнах світу, 

будь то Україна, Китай, Америка чи будь-яка інша країна [4].  

Науковці вважають, що SMS-повідомлення - це засіб неформального 

спілкування, котрий не сприяє встановленню ділових контактів. Однак 

популярність SMS настільки зросла, що вони почали значно впливати на 

сучасну англійську мову. Частішають випадки заміни живої мови мовою 

абревіатур та умовних позначень. З’являються переклади на мову SMS творів 

Шекспіра, щоб привернути увагу британських студентів та школярів, 

допомогти їм краще засвоїти класичну літературу та ефективніше готуватися до 

екзаменів. Із творів вибрано ключові уривки, котрі можна цитувати на 

екзаменах і семінарах. Зокрема, деякі твори Шекспіра були стиснуті за 

допомогою правил запису SMS-повідомлень до декількох десятків рядків для 

автоматичної відправки на мобільні телефони. Наприклад, знаменитий монолог 

Гамлета "Бути чи не бути? " тепер виглядає так: 2b? Ntb? =? ( "To be or not to 

be? That is a question ") [5]. 

У своєму дослідженні ми вирішили провести частотний аналіз лексики що 

піддається скороченню в  Інтернет просторі. Проаналізувавши мову різних 

чатів, форумів та соціальних мереж, нами було здійснено вибірку із 400 

одиниць, що найчастіше піддаються скороченню і Інтернет просторі. 

Опрацювавши результати дослідження можна зробити наступні висновки:  

1. Найчастіше скороченню піддаються: 

- словосполучення (FAQ=frequently asked questions, AFAIK=As Far As I 

Know, IMHO= In My Humble Opinion,  ASAP=As Soon As Possible, BFN=Bye For 

Now, BRB= Be Right Back, GTG=Got To Go, LOL=Laugh Out Loud, OMG= Oh My 

Gosh(God), ROTFL=Roll On The Floor Laughing, TTYL=Talk To You Later, 

ASAYGT =As Soon As You Get This) 

- прислівники (L8R=later, 2DA=today, 2MORO=tomorrow,  4EVER=forever, 

B4=before) 

- іменники (M8=mate, MSG=message, PPL=people, BF=boyfriend, 

GF=girlfriend, MINS=minutes, WKND=weekend, GGG=giggle, ADR=address) 
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- дієслова (IC=I see, NV=nevermind, B=be, CHK=check, CLD=could, 

CLK=click, CRE8=create, IDK=I don’t know, W8-wait, WTB=Want To Buy, 

WTS=Want To Sell) 

2. Надзвичайно поширеними є скорочення з використанням самих лише 

цифр, або поєднання цифр і літер (10Q=Thank You, 14AAA41=One For All, And 

All For One, 1NAM=One In A Million, 2G2B4G=To Good To Be Forgotten, 

34U=Three words For You (I Love You),  9=Parent in room, 99=Parent has left, 

A3=Anyplace, Anywhere, Anytime.) 

3. Для того щоб розповісти про свої емоції використовують не лише слова, 

а й графічні символи (смайли). До найпоширеніших належать: <3= a Heart,  

(.|.)=emotionless/calm, (: =Unsmiley, (:-*=Kiss, *_*=watching you, %-( =сonfused,  

%-| =worked all night,  ZZZ=tired / bored. 

Отже, як ми бачимо, з дослідження на сьогоднішній день неможливо 

уявити англійську мову без скорочень, вони є  всюди, практично в усіх стилях 

мовлення, починаючи від ділової розмови  і закінчуючи неформальною 

перепискою в віртуальному просторі. В сучасному світі, де практично всі 

спілкуються між собою за допомогою Інтернет простору, для того щоб 

нормально розуміти інших і бути адекватно сприйнятим і зрозумілим просто 

необхідно дослідити та засвоїти Інтернет сленг, невід’ємною частиною якого є 

скорочення [6]. 

Проаналізувавши лексику яка піддається скороченню, можемо зробити 

висновок, що практично всі частини мови можна скоротити, проте найчастіше 

редукують словосполучення, залишаючи при цьому лише першу літеру 

кожного окремого слова. Скорочення стають окремою мовою, мовою, яку 

необхідно знати і розуміти, якщо бажаєте іти у ногу з науково-технічим 

прогресом. 
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ВІДТВОРЕННЯ СТИЛІСТИЧНИХ ДОМІНАНТ ТВОРІВ МАРКА ТВЕНА 

В УКРАЇНСЬКИХ ПЕРЕКЛАДАХ 

У статті систематизовано ідіостилістичні домінанти творів Марка Твена. 

З’ясовано ключові стратегії і тактики перекладу у процесі відтворення 

особливостей стилю письменника. Вказано на основні труднощі, з якими 

стикається переклад у процесі перекладу творів Марка Твена та 

запропоновано шляхи їхнього подолання. 

Ключові слова: ідіостиль, стилістична домінанта, переклад, адекватність 

перекладу. 

Постановка проблеми та її зв’язок з актуальними теоретичними або 

практичними завданнями. Відтворення стилістики твору становить чи не 

найбільшу проблему для перекладача. Від адекватності перекладу залежить 

повнота відображення індивідуального стилю автора художнього твору. 

Перекладаючи художній твір, необхідно, перш за все, визначити особливості 
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ідіостилю автора, а саме: стилістичні прийоми, які він використовує та 

стилістичні домінанти його твору. Крім того, стиль мови залежить від сфери та 

мети спілкування, які визначають вибір засобів мовлення. Ці засоби 

взаємопов’язані, вони формують систему, що характеризує кожен стиль. Якщо 

перекладач не буде враховувати особливості стилю твору та ідіостилю автора, 

то він не відтворить оригіналу в єдності його змісту й художньої форми. У 

царині перекладознавства проблема відтворення стилю автора перекладу не є 

новою. На сьогодні вже випрацьовані теоретико-методологічні засади 

відтворення індивідуальних стилів письменників в цільовій мові, які викладені 

в розвідках С.С. Беркнера, М. Брандеса, В.В.Виноградова, Т.Є. Некряч, 

І.І. Бабенко, Н.С. Болотнової, В.В. Воскобойникова, В.П. Григор’єва, 

Н.В. Немцова та ін. Водночас актуальним видається звернення до творчості 

Марка Твена, яка розглядається в проекції пошуку перекладацьких стратегій і 

тактик в англо-українській паралелі. 

Попри багату історію вивчення біографії та творчості Марка Твена 

(Ф.Андерсон, Г.Белламі, М.Н.Боброва, Т.Н.Денисова, Т.Драйзер, А.М.Зверєв, 

Т.Д.Кирилова, І.М.Левідова, М.О.Мендельсон, З.В.Новицька, Р.Д.Орлова, 

А.С.Ромм, А.І.Старцев та ін.), ідіостиль письменника залишається недостатньо 

дослідженим [1; 2]. Останнім часом знову спостерігається підвищення уваги до 

творчості Марка Твена. Акценти в сучасних дослідженнях зміщуються з суто 

біографічних та літературознавчих на індивідуальні творчі засади автора. Про 

це свідчить поява численних праць зарубіжних та українських дослідників, 

серед них А.А.Акопян, Н.А.Абросімова, І.О.Вікирчак, О.В.Долгушева, 

Н.В.Немцова, І.С.Орлова, С.А.Остапенко, Л.Тріллінг, П.Стоквелл, В.Гібсон, 

А.Шавонн, К.Баксбаум, Л.Педерсон, Д.Каркіт та ін. 

Мета статті вбачається у виявленні специфіки перекладацьких приоймів і 

трансформацій для забезпечення адекватної передачі ідіостилю Марка Твена. 

Реалізація мети дослідження ставить такі завдання: систематизувати 

ідіостилістичні домінанти Марка Твена та вказати на перекладацькі труднощі, 

які впливають на адекватне/еквівалентне відтворення ідіостилю Марка Твена в 

українських перекладах. 
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Об’єкт дослідження - відтворення в українських перекладах ідіостилю 

Марка Твена як цілісної системи, що репрезентує авторську картину світу. 

Предмет дослідження становлять стратегії і тактики відтворення домінант 

ідіостилю Марка Твена в українських перекладах. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Зауважимо, що точно 

відтворити зміст і форму оригіналу твору перекладачу вдається далеко не 

завжди. Як зазначає В.В. Демецька, вдалий переклад – це такий переклад, який 

виглядає або звучить немов оригінал, але з одним уточненням – текст 

перекладу повинен бути комунікативно рівнозначним оригіналу [5, с. 33]. У 

своїй праці «Непереводимое в переводе» С.І. Влахов та С.П. Флорін 

наголошують, що в мистецтві перекладу не може бути готових еталонів та 

визначених правил і рішень [4, с. 140]. Таким чином, успішність перекладу 

багато в чому залежить від майстерності та інтуїції. 

Стилістика перекладів визначається добою появи, завданнями перекладача 

та мірою його талановитості. На думку Р.П. Зорівчак, проблеми стилістичного 

аналізу творів словесного мистецтва набули в наш час надзвичайної 

актуальності [6, с. 3]. Звернімо увагу на той факт, що будь-який переклад несе в 

собі відбиток індивідуальності перекладача, на який впливають літературні 

традиції і течії, що сформувалися протягом поколінь. Тому переклади того 

самого твору різними перекладачами демонструють істотні відмінності у 

застосуванні стратегій і тактик перекладу, різні підходи до вивчення 

домінантних рис ідіостилю автора, а також суб’єктивне розуміння специфіки 

цільової аудиторії. Слід додати, що задля відтворення повноцінного змісту 

оригіналу необхідно дослідити також і літературні традиції, течії та напрями, 

що панували під час написання того чи іншого твору. Також необхідно якомога 

повніше ознайомитися з декількома роботами автора (а не лише з 

відтворюваним текстом), щоб виокремити домінантні риси його ідіостилю. 

Кілька перекладів того самого оригіналу завжди бажані, бо, на відміну від 

першотвору, єдиного і неповторного, кожен переклад лише приблизно 

відтворює смислову та образну систему оригіналу. Крім того, чим більше 
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перекладів, тим читачі повніше сприймають макро- та мікрообрази оригіналу, 

тим вищий ступінь достовірності.  

Кожен художній твір – це вияв світобачення автора, який він передає 

мовою своїх персонажів. За допомогою мовних одиниць письменник  

висловлює індивідуально-авторське розуміння змальовуваної дійсності, а також 

дає оцінку подіям та діям персонажів. Ідіостиль письменника є не просто 

системою засобів, якими він користується для вираження своїх ідей, а способом 

відображення реальності такою, якою її бачить автор. Саме в індивідуальному 

стилі знаходить своє вираження позиція мовця щодо тих чи інших проблем 

вибору виражальних засобів, які є рисами авторської мовотворчої 

індивідуальності та розкривають авторську картину світу. Через мовлення своїх 

персонажів автор намагається вірогідно відтворити картини народного життя й 

побуту. Так, наприклад, авторська іронія, іронія персонажа щодо себе, 

історичний колорит, несуть у собі виразне стилістичне навантаження. 

Перекладознавчий та перекладацький аспекти ідіостилю передбачають 

вирішення завдання добору вдалого еквівалента для перекладу та адекватності 

тексту перекладу. Поняття еквівалентності розкриває важливу особливість 

перекладу і є одним з центральних понять перекладознавства. Дослідження 

рівнів еквівалентності дасть змогу визначити ступінь наближеності до 

оригіналу. Часом поняття «еквівалентність» та «адекватність» тлумачать як 

тотожні. У своїй праці “Translating and being translated” Умберто Еко 

наголошує, що еквівалентність значення не може бути критерієм для 

правильності перекладу, оскільки немає точного визначення цього поняття, та 

існує думка, що значення залишається незмінним при перекладі [9, с. 9].  

Говорячи про ідіостиль конкретного автора, слід відзначити, що 

визначення індивідуальних особливостей стилю письменника неможливе без 

зіставлення з цілим рядом факторів, таких як: літературна мова його часу як 

норма, індивідуальні стилі інших письменників-сучасників автора, а також 

попередників. Досліджуючи ідіостиль Марка Твена, звернімо увагу на той факт, 

що письменник був неперевершеним майстром гумору. Але поступово 
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доброзичливий сміх перетворювався на гостру сатиру, універсальний характер 

якої розкривається в його пізніх творах. Відзначимо, що письменник допоміг 

розвинути сучасний американський стиль і був першим, хто використовував 

американський діалект на рівні мистецтва [9, с. 27]. 

Загалом порівневий опис особливостей ідіостилю Марка Твена може бути 

представлений наступним чином. На фонетичному рівні ідіостиль Твена 

характеризують: 

- скорочення закінчень слів: foolin’,’roun’, an’,  ’em, ’nuffn, ’long; 

- уживання замість буквосполучення th дентального «d»: dis, dey, wid; 

- асиміляція слів: warn’t, tole, afeard. 

На морфологічному рівні виділені наступні особливості: 

- уживання частки «а» на початку слова: a-laying, a-swimming, a-going, a-

shaking, a-fishing; 

- нестандартне вживання дієслова «to be» та «have»: ain't, hain't; 

- утворення минулого часу неправильних дієслів за допомогою закінчення 

«-ed»: knowed. 

Лексичний рівень письменника представлений:  

• діалектизмами: ‘Lord, pap can tell, easy. Pap says when they keep looking at 

you right stiddy, they’re a-witching you, specially if they mumble. Becuz when they 

mumble they’re a-saying the Lord’s Prayer backards.’ [10, c. 36] 

• сленґізмами: ‘I dunno. But they’ve got to do it. Hermits always do. You’d 

have to do that if you was a hermit.’ [10, c. 69] 

• фразеологізмами: God knows, the Lord’s truth, to turn tail, to take a walk, to 

be full of the Old Scratch, to know where the wind lays. 

• ідіомами: ‘Shut your heads and let Tom go on! What did he say, Tom?’ 

• тропами: ‘Tom, what on earth ails that cat?’ [10, c. 63] 

На граматичному рівні для ідіостилю Марка Твена характерно: 

- порушення порядку слів у реченні: Thinks I, what is the country a-coming 

to? 

- неузгодженість підмета з присудком: there orter be, there was ways, I says, 

it don’t hurt any more; 
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- уживання форми минулого часу замість дієприкметника минулого часу: 

they’ve all forgot. He had a gun which he had stole. 

- уживання подвійного заперечення: I don’t take no stock. The injun blood 

ain't in me for nothing.  

Ідіостиль Твена на синтаксичному рівні вирізняють: 

- незавершені (обірвані речення): ‘I forgive everybody, Sid. Tell ’em so, Sid, 

you give my window-sash and my cat with one eye to that new girl that’s come to 

town, and tell her – ’ 

- еліптичні конструкції: We never seen any marks at all.  

Варто відзначити, що найпершими якісними українськими перекладами 

романів «Пригоди Тома Сойєра» та «Пригоди Гекльберрі Фінна» стали 

переклади Марії Загірньої та Насті Грінченко. Слід відзначити: вже найперший 

український переклад «Пригод Тома Сойєра», здійснений Марією Загірньою, 

дає добре уявлення про стилістичну домінанту оригіналу твору. Відома 

українська письменниця й просвітниця перекладає Марка Твена добірною 

народною мовою, вдаючись часом до «одомашнення», оповідності та, 

використовуючи розмовну мову (що до певної міри було зумовлено й 

тогочасним станом розвитку літературної мови), але водночас доволі точно 

відтворюючи всі змістовні одиниці. Її переклад звучить у природній розмовній 

тональності.  

Водночас стилістика пізніших перекладів як українською (В.Митрофанов), 

так і російською (К.Чуковський) та польською (Я.Бiлінський) мовами більшою 

мірою тяжіє до використання засобів нормативної літературної мови, хоч із 

вкрапленням окремих емоційно забарвлених фразеологізмів. При цьому рівень 

«одомашнення» в цих перекладах суттєво нижчий (чи й цілком нульовий). 

Очевидно, це відображає різні вимоги, що стояли в різний час перед 

перекладачами. Марія Загірня мусила конче зацікавити своїм текстом 

потенційного читача (ще не призвичаєного в силу історичних причин 

сприймати твори світового красного письменства рідною мовою). 

В.Митрофанов (а також його російський і польський колеги К.Чуковський та 
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Я.Білінський) працювали за умов, коли можливість і необхідність відтворення 

класичного твору американської літератури національними мовами не 

викликала вже жодного сумніву. Ці переклади (і насамперед переклад 

Я.Білінського) звучать часом надміру олітературено, а тому іноді випускають 

важливі стилістичні відтінки. Іноді в них поєднані надміру увиразнені елементи 

з розмовними, що не є адекватним. Польські переклади порівняно з іншими 

містять велику кількість вилучень.  

Висновки. Отже, відтворення ідіостилю Марка Твена в перекладі вимагає 

глибокого і панорамного бачення авторської картини світу, репрезентованої в 

його творах. Перекладач повинен оволодіти величезним обсягом інформації 

культурологічного, літературознавчого та лінгвістичного характеру, щоб 

адекватно відтворити в перекладі всі стилістичні домінанти оригіналу. 

Ідіостиль Марка Твена має багаторівневу структуру. Письменник широко 

послуговувався розмовною мовою, використовував у своїх творах метафору та 

фразові дієслова. Марк Твен навмисно змушує героїв неправильно вимовляти 

слова та порушувати граматику, щоб наголосити на діалектах своїх персонажів. 

Для адекватного відтворення таких особливостей українською мовою 

перекладачеві слід відшукати адекватні стратегії і тактики, що становить 

перспективу наших подальших досліджень. 
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У статті розглянуто основні питання, які пов’язані із впливом мов різних країн 

на англійську мову, розглянуто проблему асиміляції, висвітлено  питання 

вживання варваризмів в мовленні, зокрема в публіцистичному стилі, 

проаналізовано особливості вживання українських варваризмів в англійській 

мові та англійських в українській, наведено основні способи перекладу 

запозичень у політичній сфері. 

Ключові слова: запозичення, словниковий склад мови, асиміляція, варваризми, 

публіцистичний стиль. 
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Актуальність дослідження. Розвиток людського суспільства – це розвиток 

усіх складових його культур, і, відповідно, всіх мов. Культури піддаються 

певному історичному розвитку і незалежно від інших культур, і (навіть 

більшою мірою) у взаємодії з ними. Контакти відбуваються у всіх сферах –  

політиці, економіці, мистецтві, повсякденному житті, що призводить до 

значних змін в укладі життя, світогляді, і, звичайно ж, у мові. Культури взаємно 

запозичують явища і поняття; мови – їх позначення. Таким чином відбувається 

збагачення культур і мов різних народів. 

Термін «запозичення» трактується як процес надходження та засвоєння 

іншомовних слів внаслідок різних соціальних причин, а саме: війни,торгівлі, 

подорожей, технічного співробітництва, культурних зв'язків тощо [1]. 

Запозичення в різних мовах по-різному впливають на збагачення 

словникового запасу. В певних мовах вони не мали такого впливу, який міг би 

істотно відобразитися на словниковому запасі мови. В інших мовах у різні 

історичні епохи вони мали такий істотний вплив, що навіть службові слова, 

наприклад, займенники, прийменники, запозичені з інших мов, витісняли 

корінні службові слова.  

Оскільки процесс запозичення є властивим для кожної мови і особливо 

значущим для лексичного складу англійської мови, ця тема завжди вважалася 

важливою і актуальною, з огляду на постійну зміну словникового запасу в 

результаті міжкультурної взаємодії, що особливо притаманно сучасному світу. 

Жива мова – це явище, яке постійно змінюється та розвивається: приходить 

щось нове, зникає непотрібне, зайве. Відтак, для учених, що працюють в 

області лексикології, залишається багато питань, які потребують розгляду. 

Темі запозичень присвячені праці багатьох дослідників. Актуальність її з 

часом не втрачається, а навпаки, посилюється, оскільки динаміка процесу 

запозичення зростає. Значний вклад в розвиток знань про запозиченнях зробили 

такі лінгвісти як Н. В. Габдреєва, В. А. Буряковська, Н. Н.Волостнова, 

Г. К. Гімалетдінова, Н. М. Єрмакова, М. Н. Закамуліна,  Т.Є.Лістрова-Правда, 

Н. М. Мекеко, Л. Г. Ратушна, Д. Р. Рахматулліна, А. Р.Тімергалеєва, Е. Клейн, 

К.Стер, Д. Крістал, Г. Кеннон, Р. Хогг, Р. Барнхарт та інші дослідники.  



424 

Об’єктом дослідження є запозичення, які є наслідком зближення народів 

на ґрунті економічних, політичних і культурних зв'язків. 

Предмет дослідження –  процесс запозичення, який є властивим для 

англійської мови. 

Мета дослідження полягає в тому, щоб здійснити порівняльний огляд 

наукових лінгвістичних досліджень, охарактезувати основну проблематику в 

площині комунікативного підходу та проаналізувати основні способи 

перекладу запозичень в англійській мові, адже, за різними оцінками, 70-75% її 

лексики становлять запозичення, що виступають об'єктом дослідження у даній 

роботі. 

Мета дослідження зумовлює конкретні завдання: 

- визначити роль і місце іншомовних запозичень в лексичному складі 

англійської мови; 

- дослідити особливості функціонування власномовної лексики в сучасній 

англійській мові; 

- охарактеризувати асиміляцію запозичень та їх фонетичну адаптацію; 

- розглянути основні джерела запозичень; 

- описати основні способи перекладу запозичень в англійській мові. 

 Після входження в мову запозичення піддається процесу асиміляції - 

адаптації слова до іншої мовної системи, яка виражається в зміні вимови, 

внаписанні слова, зміні його граматичних властивостей відповідно до правил 

приймаючої мови і часто –  у зміні семантики [8].   

Проте не всі запозичені слова після входження в мову піддаються змінам. 

Тому за ступенем їх асиміляції запозичення можна розділити на:  

-  повністю асимільовані, тобто відповідні всім морфологічним, 

фонетичним і орфографічним нормам приймаючої мови і які сприймаються 

мовцями як англійські, а не іноземні слова. Деякі з них можуть бути віднесені 

до основного словниковому фонду: travel, street. Інші до іншої частини 

словникового складу: operate, trail; 
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- частково асимільовані, тобто ті, які залишилися іноземними за своєю 

вимовою, написанням або граматичними формами: аnalysis, pl.analyses, 

restaurant, corps, canal. Ці слова часто відрізняються нестійкістю вимови: 

останній склад у слові restaurant вимовляються: [ro: n], [ra: n], [ro:], [ron];  

- частково асимільовані і позначають поняття, пов'язані з іншими країнами 

і не мають англійського еквівалента. Наприклад: з російської: steppe, rouble, 

verst; з іспанської: duenna, hidalgo, matador, real. До цієї групи слів відносяться 

назви понять, які пов'язані з чужоземною національною культурою, наприклад, 

назви різного національного одягу, житла, музичних інструментів, звань, 

професій, і т.д., і з чужоземною природою: тобто назви тварин, рослин; 

- неасимільовані слова, або варваризми [3]. 

Саме питанню варваризмів ми приділили значну увагу. У лексиці 

англійської мови вони займають досить важливе місце. Це слова іноземного 

походження, які не зовсім засвоєні в англійській мові. Вони несуть появу 

запозичень і відчуваються як щось чуже в рідній мові. Роль, яку іноземні 

запозичення зіграли у розвитку англійської літературної мови відомо, і 

більшість з цих запозичених слів в даний час складають велику частину 

англійського словника.  

Проте більшість слів, які раніше відносились до запозичених, зараз такими 

не вважаються. Але все-таки є деякі слова, які зберігають свої іншомовні риси в 

більшій чи меншій мірі. Це слова, які називаються варваризмами, які, як і 

архаїзми, також не відносяться до літературної мови. Більшість з них мають 

відповідні англійські синоніми: e. g. chic (=stylish); bon mot (=a clever witty 

saying); en passant (= in passing); ad infinitum (= to infinity)  та інші.  

Важливо розрізняти варваризми та запозичені слова, що вже увійшли до 

складу мови. В друкованих роботах варваризми, як правило, позначаються 

курсивом, щоб вказати їх іншомовну природу або їх стилістичне значення. 

Запозичені слова, навпаки, не виділені в тексті, якщо вони не несуть 

особливого значення чи стилістичну інформацію.  
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Очевидно, що варваризми відносяться до історичної категорії. Багато 

запозичених слів і фраз, які колись були просто іноземними словами та 

використовувались в літературній  англійській мові, щоб висловити поняття, 

яке не існує в англійській реальності, потроху увійшли до класу варваризмів і 

багато з цих варваризмів поступово втратили свої іншомовні особливості, 

асимілювались і увійшли до складу англійської мови. 

Більшість дослідників визнає той факт, що вивчати мовне явище особливо 

плідно на матеріалі газетно-публіцистичного стилю сучасних друкованих 

видань, так як саме вони найбільш чутливі до процесів, що відбуваються в мові.  

Ці дослідження особливо цікаві у зв'язку з тим, що система друкованих 

ЗМІ в останні роки зазнала суттєвих змін, так само як змінилися і її функції в 

суспільстві, і ті тексти, які ЗМІ вільно чи мимоволі пропонують суспільству як 

зразок. В даний час друковані видання не завжди підтримують ті норми 

використання мови, які пропонує система освіти. Нормативні відхилення 

можуть бути обумовлені різними причинами: іноді в цілях більшої виразності, 

яскравості тексту, іноді для розваги публіки, іноді для того, щоб більше 

відповідати смакам і можливостям аудиторії. Кожне періодичне видання 

намагається виробити свій власний стиль. Одним з мовних засобів цього стилю 

є і запозичена лексика. 

Нами було проаналізовано провідні видання Великої Британії такі, як «The 

Guardian», «The Independent», «The Times», в яких зустрічається чимала 

кількість варваризмів. Основними причинами їх вживання є: 

- створення місцевого колориту і позначення явищ природи, життя, 

побуту чужих країн і народів (tornado, lagoon); 

- дляпередачі мови іноземця (“Mi amigo, it does not matter” – he said.); 

- для позначення конкретних реалій, чужих для англійської дійсності 

(sari isa SouthAsian femalegarment); 

- для позначення термінів ( tenor, concerto, décolleté, costume, ukase,soviet); 

- фразеологізми і сталі вирази ( via-a-vis, par exemple, raison d'etre, fait 

accompli, homo sapiens, рersona grata, c'est la vie, bon mot , vice versa, tete-a-tete) [5]. 
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Одним з головних завдань дослідження був аналіз текстів публіцистичного 

жанру та функціональне навантаження варваризмів, які походять з української 

мови. Політична ситуація в Україні і висвітлення цих питань в світовій пресі 

зумовило їх використання у великій кількості:  

Maidan was inspired by European values, but some of us in Donetsk didn’t like 

what happened in the capital’s main square and beyond, how it unfolded. We had 

questions for Kiev, but we were not pro-Russian either [10]. 

There was no opportunity for follow-up questions. Instead, he focused on 

violence by Ukrainian forces in eastern Ukraine, where Kiev has been battling pro-

Russian separatists aided by Russian troops the Kremlin has repeatedly denied are 

there [12]. 

Third, he seems to have made a tacit agreement with Arseniy Yatsenyuk’s 

National Front – the “war party” – to weaken the actual military populists – Oleh 

Lyashko’s Radical party and former prime minister Yulia Tymoshenko’s 

Batkivshchyna [11].” 

Out of the three “middle class” parties – Yatsenyuk’s National Front, Anatoliy 

Hrytsenko’s Civil Position, and Lviv mayor Andriy Sadovyi’s Samopomich [10]. 

Розгляд англійських варваризмів, які ввійшли в українську мову 

зумовлений стрімким розвитком інформаційних технологій, що призвело до 

використання в українській мові великої кількості англіцизмів, американізмів 

та їх дериватів (мітинг, інфляція, імпорт, інтерв'ю, долар, консенсус, 

консалтинг, коучинг, стагнація, кіднепінг, окей, браузер багато інших). 

Запозичення-англіцизми в мові українських мас-медіа характеризуються як 

неоднорідністю походження, так і неоднаковою частотою, стилістичним і 

жанровим використанням (домінують книжні одиниці й меншою мірою 

зустрічаються розмовні, сленгові) та ін. Безперечно, переважна їх більшість 

своїм походженням завдячує науковому стилю та виробничо-професійному 

мовленню. За підрахунками, в українській мові  англіцизми й американізми 

становлять близько 75-80% серед всіх нових запозичень. Варто відзначити, що 

порівняно з другою половиною XIX - початком XX століття значно змінилися 
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джерела й умови запозичування. Адже в той період основними джерелами були 

французька та німецька мови, а запозичення з англійської мови мали 

спорадичний характер. 

Надзвичайно велика кількість запозичень вживається у політичній сфері, 

перекладу політичних термінів приділяється значна увага в сучасному 

перекладознавстві, адже правильне вживання слів є одним з найважливіших 

факторів у сфері політики: 

1) якщо є український термін, який збігається за значенням з запозиченим 

словом, то слід використовувати його, а не транскрипцію. Так, Department 

(США), ministry, office (Брит.) слід перекладати як міністерство; 

2) не слід перекладати англійський термін співзвучним українським 

словом з подібним значенням (US Administration - уряд США, а не 

адміністрація); 

3) не можна використовувати дослівний переклад, якщо виходить 

поєднання з іншим значенням (bread line - черга за допомогою з безробіття, а не 

чергу за хлібом); 

4) необхідно враховувати різницю між значеннями терміна в США і 

Великобританії (Congress - Конгрес (США) / з'їзд (Брит.); Attorney General - 

міністр юстиції (США) / Генеральний прокурор (Брит.)); 

5) синонімічні терміни слід переводити одним і тим же українським 

словом (Grand Old Party, Republican Party - Республіканська партія); 

6) при перекладі нових термінів слід прагнути до варіанту, найбільш точно 

передавальному зміст (Reconstruction Finance Corporation - Управління по 

фінансуванню реконструкції промисловості; Реконструктивна фінансова 

корпорація - невірний переклад); 

7) потрібно враховувати можливі експресивні відтінки і переносні 

значення. Наприклад, вищезгадане Управління прославилося хабарництвом, 

тому його назву часто вживається в переносному значенні як символ корупції в 

уряді США [2]. 
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Серед професійної лексики і термінології, запозиченої останнім часом, 

кількісно чималу і впливову групу становлять також одиниці на позначення 

нових технічних реалій і понять, зокрема різноманітних апаратів, приладів, 

пристроїв, які активно входять у повсякденне життя українського загалу, 

інноваційних технологій, сучасного оснащення, інформаційного обладнання, 

зокрема варті уваги: ксерокс (з англ. Xerox — торговельний знак копіювального 

пристрою) "різновид апарата для множення, який використовує метод 

ксерографії; прилад, який робить ксерокопії; пристрій для ксерографічного сі 

ісктрофотографування"; CD-плеєр (з англ. CD - compact disk + player - 

програвач) "технічний пристрій для програвання (озвучення) компакт-дисків"; 

аудіоплеєр (з амер. audio - слуховий, звуковий від лат. audio - чути та англ. -

player - програвач) "компактний переносний апарат для відтворення звуку і 

магнітного запису" та ін. [3]. 

Серед аналізованих одиниць кількісно найбільшу групу становлять 

номінації на позначення нових видів спорту, які нині набувають поширення і в 

Україні: віндсерфінг, могул (з англ. mogul - грудка; горбок; камінь на лижні) 

"один із складників фрістайлу - швидкісний спуск на гірських лижах горбистою 

трасою", пауерліфтинг (з англ. power- сила, міць і lifting- піднімання) "силове 

триборство". 

Однак з погляду культури української мови й стилістики слід наголосити, 

що не завжди вживання запозичень є виправданим. Нерідко в цьому зовсім 

немає погреби: іншомовні елементи лише обтяжують мову зайвими 

лексичними одиницями, заступаючи або й витісняючи з ужитку наявні в 

словнику іншовживані відповідники. Так, нам видається, що вживання таких 

ми незрозумілих іншомовних лексем, як шоп, армреслінг, сек'юрiті і подібних, 

їй наявності повністю ідентичних українських відповідників  – крамниця, 

рукоборство; служба безпеки, безпека – нічим не виправдано. 

Отже, питання перекладу запозичень залишається актуальним  з огляду на 

стрімкий розвиток міжкультурних контактів у сучасному світі. Дослідження 

лінгвістичного аспекту процесу запозичення не втрачає своєї актуальності, а 
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лише посилюється, оскільки динаміка процесу запозичення зростає. 

Перспективи вивчення запозичень у перекладі пов’язані з необхідністю 

поглиблення розуміння чинників, що впливають на процес запозичення, аналізу 

динаміки їх асиміляції та визначення особливостей функціонування.  
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